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ABSTRAK 
Latar Belakang: Bayi dan anak-anak adalah kelompok risiko tinggi untuk terpapar lepra dalam keluarga. Angka prevalensi 
penyakit kusta pada anak dapat digunakan sebagai tolak ukur derajat endemisitas penyakit kusta suatu daerah. Tujuan: Untuk 
mengetahui gambaran umum penderita kusta anak baru yang berkunjung ke Divisi Kusta Unit Rawat Jalan (URJ) Kesehatan 
Kulit dan Kelamin RSU Dr. Soetomo Surabaya, selama periode Januari 2006–Desember 2008. Metode: Studi retrospektif dari 
data sekunder penderita kusta pada anak selama periode 3 tahun. Dicatat pola distribusi berdasarkan umur, jenis kelamin, 
tipe kusta, manifestasi klinis, lama sakit dan riwayat pengobatan. Hasil: Penderita kusta baru anak adalah 4,2% dari jumlah 
total penderita kusta baru yang berobat. Kelompok umur terbanyak pada usia 7–14 tahun (89,2%), penderita laki-laki lebih 
banyak daripada penderita perempuan (1,3:1), dan tipe kusta yang paling banyak ditemukan adalah tipe multibasiler (85,7%). 
Kesimpulan: Berdasarkan data yang diambil dari catatan medik selama 3 tahun didapatkan angka kesakitan penderita kusta 
anak baru tahun 2006–2008 adalah 4,2% dari jumlah total penderita kusta baru yang berobat. Kelompok umur terbanyak pada 
usia 7–14 tahun dan tipe kusta yang paling banyak ditemukan adalah tipe multibasiler.

Kata kunci: studi retrospektif, kusta, anak

ABSTRACT
Background: Baby and children were a highly risk group for leprosy among family. The prevalance of leprosy in children 
were being considered as a standard for leprosy endemicity in certain area. Purpose: To determine characteristics of leprosy 
in children at Department of Dermatovenereology Dr Soetomo General Hospital Surabaya in Januari 2006–Desember 2008. 
Methods: Retrospective study from secondary data of leprosy in children in 3 years period. Data including distribution pattern 
of age, sex, type of leprosy, clinical manifestation, duration of the disease, of and history of medication.of the patients. were 
recorded. Result: There were 4.2% children diagnosed with leprosy from the total leprosy patients.The most frequent age group 
was 1–4 years old. The most frequent age group was 7–14 years old (89.2%), male were mostly affected than female (1.3:1), the 
most common type of leprosy are multibasillary (85.7%). Conclusion: Based on 3 years data in medical records, there were 4.2% 
children diagnosed with leprosy from the total leprosy patients. The most frequent age group was 7–14 years old. The most 
common type of leprosy are multibasillary.
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PENDAHULUAN

Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit 
menular yang menimbulkan masalah yang sangat 
kompleks, tidak hanya dari segi medis tetapi 
juga menyebabkan masalah sosial, ekonomi dan 
budaya. Penyakit kusta diketahui dapat menyerang 
berbagai usia dari bayi sampai usia lanjut (3 minggu– 
70 tahun), dengan kelompok usia terbanyak adalah 
usia produktif.1,2 

Bayi dan anak-anak adalah kelompok risiko tinggi 
dalam keluarga di mana terdapat penderita kusta 
yang masih infeksius, karena kesempatan yang besar 
untuk terpapar oleh M.	leprae. Angka prevalensi 
penyakit kusta pada anak dapat digunakan sebagai 
tolak ukur derajat endemisitas penyakit kusta suatu 
daerah.1,3,4 Kecacatan yang didapat sejak usia dini 
akan memengaruhi perkembangan fisik maupun 
mental penderita anak. Hal ini sebaiknya menjadi 
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perhatian tenaga medis dan instansi terkait untuk 
lebih meningkatkan program penemuan kusta 
baru agar dapat dilakukan pengobatan, sehingga 
mengurangi risiko timbulnya kecacatan.

Penyakit kusta adalah penyakit menular dan 
menahun dengan penyebab Mycobacterium	leprae 
dengan gambaran klinis yang sangat bervariasi.2,5 

Laporan menyebutkan sejumlah 60% kasus kusta 
pada anak-anak dan usia dewasa muda setelah masa 
inkubasi selama 2–7 tahun. Selama tahun 2000 di 
Indonesia ditemukan 14.697 penderita kusta baru, 
di mana 1.499 (10,1%) penderita adalah anak-anak. 
Tahun 2001 ditemukan 1.413 (10,0%) kasus dan tahun 
2002 ditemukan 1.305 (8,9%) kasus.2

Angka proporsi anak usia kurang dari 14 tahun 
yang menderita kusta merupakan salah satu indikator 
keberhasilan program pemberantasan kusta, di mana 
angka ini dapat digunakan untuk melihat keadaan 
penularan saat ini dan memperkirakan kebutuhan 
obat.1,2 Penelitian retrospektif ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran umum penyakit kusta anak 
baru pada usia 0 sampai 14 tahun yang datang 
berobat ke URJ. Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD  
Dr. Soetomo Surabaya pada periode tahun 2006–2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran umum penderita kusta anak baru yang 
berkunjung ke Divisi Kusta URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya, selama periode 
Januari 2006 –Desember 2008, yang meliputi jumlah 
penyakit serta pola distribusi berdasarkan umur, jenis 
kelamin, tipe kusta, manifestasi klinis, lama sakit 
dan riwayat pengobatan. Manfaat penelitian adalah 
dengan mengetahui gambaran umum dan melakukan 
evaluasi penegakan diagnosis serta penatalaksanaan 
kusta pada anak berdasarkan catatan medik yang 
ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan penegakan 
diagnosis dan penatalaksanaan kusta pada anak di 
masa yang akan datang.

METODE 

Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan 
mengambil data seluruh penderita baru kusta dari 
catatan medik Divisi Kusta URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama periode 
Januari 2006 sampai Desember 2008 (3 tahun). Dari 
data di atas diseleksi data dari penderita anak usia  
0–14 tahun. Dari kartu penderita tersebut dicatat 
antara lain data dasar berupa gambaran umum 
penderita kusta pada anak yang meliputi data 
mengenai jenis kelamin, umur, asal penderita, cara 

penemuan dan sumber penularan serta dicatat data 
klinis yang meliputi lama sakit, status bakteriologi, 
tipe penyakit kusta, pernah mendapat pengobatan 
sebelumnya atau tidak dan kecacatan.

HASIL 

Penderita kusta anak baru berusia 0–14 tahun 
di Divisi Kusta URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2006–2008 
paling banyak didapatkan pada tahun 2007 yaitu 
4,7% (Gambar 1).

Gambar 1. Distribusi penderita baru kusta usia 0–14 
tahun di Divisi Kusta URJ Kesehatan 
Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya periode 2006–2008

Distribusi kelompok usia terbanyak adalah 
kelompok usia >7–14 tahun sebanyak 89,2%  
(Gambar 2).

Gambar 2. Distribusi kelompok usia penderita baru 
kusta usia 0–14 tahun di Divisi Kusta 
URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD  
Dr. Soetomo Surabaya periode 2006–2008

Distribusi klasifikasi tipe penyakit kusta menurut 
jenis kelamin penderita baru kusta usia 0–14 tahun 
didapatkan PB sejumlah 4 penderita (14,29%) dan 
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Tabel 1. Distribusi klasifikasi tipe penyakit Kusta menurut jenis kelamin Penderita Baru Kusta usia 0–14 
tahun Di Divisi Kusta URJ Penyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya PeriodePenyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode 
2006–2008

Jenis 
kelamin

Tipe PB
Jumlah PB

Tipe MB
Jumlah MB Jumlah

TT BT BB BL LL
Laki-laki 1 1 2 (50,0)  7 6 1 14 (58,3) 16 (57,1)
Perempuan 1 1 2 (50,0)  8 2 0 10 (41,7) 12 (42,9)
Jumlah 2 2 4 (100) 15 8 1 24 (100) 28 (100)

Tabel 2. Distribusi klasifikasi tipe penyakit Kusta menurut kelompok umur Penderita Baru Kusta usia 0–14 
tahun Di Divisi Kusta URJ Penyakit kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya PeriodePenyakit kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya PeriodePeriode 
2006–2008

Klasifikasi tipe penyakit
Kelompok umur (tahun)

Jumlah (%)
0 –<1 1–6 >7–14

TT 0 1 (33,3)  1 ( 4,0)  2 ( 7,1)
BT 0 0  2 ( 8,0)  2 ( 7,1)
BB 0 1 (33,3) 14 (56,0) 15 (53,6)
BL 0 1 (33,3)  7 (28,0)  8 (28,6)
LL 0 0  1 ( 4,0)  1 ( 3,6)
Jumlah 0 3 (100) 25 (100) 28 (100)

tipe MB sejumlah 24 penderita (85,71%). Pada tipe 
PB jumlah laki-laki dan perempuan sama banyak 
masing-masing 50%, dan pada tipe MB didapatkan 
14 orang laki-laki (58,3%) dan 10 orang perempuan 
(41,67%) (Tabel 1).

Distribusi lama sakit penderita baru kusta usia 
0–14 tahun di Divisi Kusta URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan 
paling banyak > 12 bulan yaitu 9 orang (32,1%).

Distribusi klasifikasi tipe penyakit kusta nemurut 
kelompok umur penderita baru kusta usia 0–14 tahun 
didapatkan terbanyak pada kelompok umur >7–14 

tahun: 25 orang (89,29%), sedangkan klasifikasi tipe 
penyakit kusta terbanyak ditemukan pada tipe BB 
yaitu sebanyak 15 orang (53,6%). (Tabel 2).

Distribusi domisili penderita baru kusta usia 
0–14 tahun menurut cara penemuannya adalah dari 
luar Surabaya lebih banyak ditemukan secara sukarela  
4 orang (14,3%) dan yang domisili di Surabaya paling 
banyak juga yang mendaftar secara sukarela 10 orang 
(35,7%).

Distribusi riwayat kontak menurut tipe penyakit 
penderita baru kusta usia 0–14 tahun ditemukan pada 
multibasiler lebih banyak yaitu 14 orang (58,3%) 

Gambar 3. Distribusi lama sakit penderita baru kusta 
usia 0–14 tahun di Divisi Kusta URJ 
Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode 2006–2008.

Gambar 4. Distribusi domisili penderita menurut 
cara penemuan penderita baru kusta 
usia 0–14 tahun di Divisi Kusta URJ 
Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode 2006–2008.

(14,3%)

(10,7%)

(28,6%)

(35,7%)
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dan pada tipe pausibasiler tidak ditemukan riwayat 
bentuk lebih banyak yaitu 3 orang (75%).

Distribusi sumber kontak menurut tipe penyakit 
penderita kusta usia 0–14 tahun di Divisi Kusta URJ 
Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr.Soetomo 
Surabaya periode 2006–2008 pada tipe pausibasiler 
paling banyak dari serumah yaitu 100% dan pada 
tipe multibasiler juga dari serumah sebanyak (86,7%) 
(Gambar 5)

Gambar 6. Distribusi riwayat kontak menurut tipe 
penyakit penderita baru kusta usia 0–14 
tahun di Divisi Kusta URJ Kesehatan 
Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya periode 2006–2008

PEMBAHASAN

Berdasarkan data kunjungan penderita kusta baru 
usia 0–14 tahun di Divisi Kusta URJ Kesehatan Kulit 
dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo periode 2006–2008 
diperoleh jumlah total penderita kusta baru usia 0–14 
tahun sebanyak 28 (4,2%) penderita dengan distribusi 
yang relatif konstan setiap tahunnya (gambar 1). 

Jumlah penderita kusta baru usia 0–14 tahun ini 
mengalami penurunan dibandingkan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Ulfa M. pada tahun 
2002–2005 yakni sebanyak 66 (6,2%) penderita.6 
Penelitian lain oleh Wardhana M. (1990) menunjukkan 
angka 10,1%,7 kemudian Santoso EB. (1994) dengan 
angka 12,6%,8 dan Sasongko M. (1998) dengan 
angka 12,4%.9 Hal ini mungkin disebabkan adanya 
perbaikan sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan 
yang terintegrasi, sehinggga hanya penderita yang 
memerlukan penanganan khusus yang datang atau 
dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. 

Berdasarkan distribusi kelompok usia yang 
terbanyak adalah kelompok usia > 7–14 tahun 
sebanyak 66,7% (Gambar 2). Pengelompokan umur 
pada data ini berdasarkan pada kriteria Hasil Rapat 
Kerja UKK Pediatri Sosial (1986), yaitu usia 0–<1 
tahun sebagai kelompok bayi, usia 1–6 tahun sebagai 
kelompok pra sekolah dan usia > 7–14 tahun sebagai 
kelompok usia sekolah.10 Insidensi kusta meningkat 
sesuai dengan peningkatan umur kemungkinan 
disebabkan bertambahnya usia akan meningkatkan 
risiko paparan atau tertular oleh penderita kusta 
lainnya. Selain itu, peningkatan insidensi kusta pada 
usia yang lebih tua kemungkinan juga karena masa 
inkubasi penyakit kusta yang sangat lama, sehingga 
orang yang tertular pada usia muda baru muncul 
gejalanya setelah usia lebih tua.

Distribusi menurut jenis kelamin menunjukkan 
bahwa penderita baru usia 0–14 tahun dengan jenis 
kelamin laki-laki sebanyak 16 (57,1%), sedangkan 
jumlah penderita dengan jenis kelamin perempuan 
sebanyak 12 (42,9%) penderita (Tabel 1). Jumlah 
penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan 
penderita perempuan dengan perbandingan penderita 

Gambar 5. Distribusi sumber kontak menurut tipe penyakit penderita baru kusta usia 0–14 tahun di Divisi 
Kusta URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2006–2008



95

	
Artikel	Asli Penderita Kusta Anak Baru sebagai Tolok Ukur Derajat Endemisitas Penyakit Kusta

laki-laki dibanding penderita perempuan adalah 1,3:1. 
Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena laki-
laki cenderung lebih sering beraktivitas di luar rumah 
sehingga lebih sering terpapar dengan penderita yang 
menjadi sumber infeksi sehingga risiko tertular kusta 
lebih besar dibandingkan perempuan.

Berdasarkan data mengenai klasifikasi tipe 
penyakit kusta, dapat dilihat bahwa pada kedua 
kelompok jenis kelamin serta pada kelompok umur 
> 7–14 tahun, didapatkan jumlah penderita kusta 
tipe borderline	borderline (BB) lebih banyak (tabel 
2). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi 
anak-anak usia 0–14 tahun belum memiliki sistem 
imunitas yang sempurna terhadap kuman M.	leprae, 
sehingga manifestasi tipe kusta yang lebih banyak 
tampak adalah tipe multibasiler (MB).5

Penderita kusta baru yang berobat ke URJ. RSUD 
Dr. Soetomo sebagian besar telah menderita kusta 
selama lebih dari 12 bulan (Gambar 3). Di samping itu, 
berhubungan dengan cara penemuannya, penderita yang 
telah menderita kusta selama lebih dari 12 bulan sebagian 
besar datang berobat secara sukarela (Gambar 4). Data 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita kusta 
tegolong terlambat dalam mencari pengobatan untuk 
penyakitnya. Keadaan ini kemungkinan disebabkan 
karena penderita, khususnya orang tua penderita, 
kurang waspada terhadap kesehatan anaknya dan 
kurang memperhatikan kelainan kulit yang di derita 
anaknya. Kelainan kulit pada kusta berupa bercak 
putih atau merah yang mati rasa dan berkembang 
secara perlahan sehingga anak-anak tidak terlalu 
menghiraukannya. Penderita baru dibawa berobat 
apabila kelainan itu sudah mengganggu aktivitas, 
contohnya jika terjadi ulkus, kekakuan sendi atau 
panas badan saat terjadi reaksi.

Dilihat dari lokasi domisili penderita kusta 
yang berobat ke URJ RSU Dr. Soetomo didapatkan 
data bahwa sebagian besar penderita kusta berasal 
dari dalam kota Surabaya, yakni sebanyak 21 (75%) 
penderita, sedangkan sebagian kecilnya pada 7 (25%) 
penderita berasal dari luar Surabaya. Dari luar Surabaya 
tercatat berasal dari Sidoarjo, Sampang, Bangkalan, 
Pamekasan, Nganjuk, Tuban, Kediri dan satu orang 
berasal dari Fak-Fak Papua. Keadaan ini kemungkinan 
karena faktor jarak di mana penderita kusta yang 
berasal dari luar kota akan berobat ke rumah sakit 
atau puskesmas yang terdekat di daerahnya. Selain 
itu kemungkinan disebabkan karena sistem rujukan 
dari pusat pelayanan terintegrasi sudah semakin 
membaik.

Berdasarkan data riwayat kontak dapat dilihat 
bahwa sebanyak 15 (53,6%) penderita memiliki 
riwayat kontak dengan penderita kusta sebelumnya 
dengan sumber kontak yang utama adalah dari orang-
orang serumah (Gambar 5). Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena anak-anak cenderung lebih rentan 
dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena 
kusta. Ini dibuktikan dengan timbulnya kusta dengan 
angka 60% pada anak-anak atau dewasa muda yang di 
keluarganya terdapat penderita kusta setelah periode 
inkubasi 2–7 tahun (rata-rata 3–5 tahun).4 Di samping 
itu, juga membuktikan penularan penyakit kusta 
adalah melalui kontak yang erat dan lama, terutama 
dengan oang-orang serumah. 

Selama periode tahun 2006–2008 penderita 
baru kusta usia 0–14 tahun di Divisi Kusta URJ  
Dr. Soetomo sebagian besar menderita kusta tipe MB 
dan sebanyak 14 (58,3%) penderita kusta tipe MB 
tersebut memiliki riwayat kontak dengan penderita 
kusta sebelumnya, di mana sumber kontak utama 
berasal dari orang-orang yang tinggal serumah 
dengan penderita (Gambar 6). Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena pada anak-anak sistem imunitas 
belum berkembang dengan sempurna, sehingga 
memudahkan penularan kuman M.	leprae dengan 
manifestasi kusta tipe MB dari sumber kontak 
terdekat yaitu orang-orang yang tinggal serumah 
dengan penderita.

Berdasarkan data pada penelitian retrospektif ini 
didapatkan kecenderungan lebih rendah dibanding 
peneliti sebelumnya dengan hasil angka kesakitan 
penderita kusta baru anak tahun 2006–2008 adalah 
4,2% dari jumlah total penderita kusta baru yang 
berobat. Pola distribusi penderita kusta baru usia 
0–14 tahun adalah kelompok umur terbanyak 
adalah kelompok umur lebih dari 7 sampai 14 tahun 
(89,2%); berdasarkan jenis kelamin, didapatkan 
penderita laki-laki lebih banyak daripada penderita 
perempuan (1,3:1); tipe kusta yang lebih sering 
ditemukan adalah tipe multibasiler (MB) (85,7%); 
berdasarkan lama sakit, didapatkan paling banyak 
penderita telah menderita kusta selama lebih dari 
12 bulan (32,1%).

Diperlukan peningkatan kegiatan penyuluhan 
masyarakat tentang penyakit kusta pada anak di 
Rumah Sakit maupun yang dilakukan oleh petugas 
kesehatan di puskesmas agar kesadaran masyarakat 
akan pentingnya mendapat pengobatan khususnya 
pada penyakit kusta dapat lebih meningkat. Dengan 
peningkatan kegiatan penyuluhan masyarakat, 
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diharapkan para orang tua mau membawa anaknya 
berobat ke puskesmas terdekat. Selain itu diperlukan 
juga adanya peningkatan kerja sama antara petugas 
medis dengan orang tua penderita maupun penderita 
dalam edukasi untuk mencegah adanya kecacatan.
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