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ABSTRAK
Penelitian serologi kusta yang dilakukan oleh Laboratorium Leprosy Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas 
Airlangga Surabaya di SDN Sumberaji Kabupaten Lamongan pada Tahun 2007 telah menemukan 45,8% penderita kusta 
subklinis dan serum semua responden penelitian masih disimpan di ITD. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan titer antibodi spesifi k kusta pada penderita kusta subklinis di Desa Sumberaji 
Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan menggunakan studi cross sectional 
yaitu peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu. Sampel penelitian sejumlah 41 anak 
dengan titer IgM antibodi spesifi k kusta ≥ 600 u/ml dari hasil pemeriksaan Tahun 2007. Variabel yang diteliti antara lain 
umur, jenis kelamin, imunisasi BCG, status gizi, pencahayaan alami, kepadatan hunian, pengetahuan orang tua, pendapatan 
orang tua, riwayat kontak, personal higiene dan air yang digunakan. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel terhadap 
kenaikan titer IgM antibodi spesifi k kusta digunakan uji statistik Regresi Logistik Ganda. Dari hasil pemeriksaan serologi 
kusta (indirect ELISA) didapatkan sampel yang meningkat titer IgM antibodi spesifi k kusta sebanyak 41,46% (17 sampel). 
Dari hasil analisis statistik regresi logistik ganda diperoleh hasil ada pengaruh pencahayaan alami dan status gizi (IMT) 
terhadap kenaikan titer IgM antibodi spesifi k kusta. 

Kata kunci: IgM, antibodi spesifi k kusta, ELISA

ABSTRACT
Leprosy Serologic studies conducted by Leprosy Laboratory Institute of Tropical Disease (ITD), Airlangga University 
Surabaya in SDN Sumberaji Lamongan in 2007 found 45.8% of patients had subclinical leprosy and serum all survey 
respondents are still stored in the ITD. The purpose of this study was to analyze factors that infl uence the increase in 
specifi c antibody titers in patients with subclinical leprosy in the Sumberaji village in Lamongan. The method used is use 
observational analytic with cross sectional study. The research sample number 41 children with leprosy specifi c antibody 
IgM titer ≥ 600 U/ml of examination results 2007. Studied variables such as age, sex, BCG immunization, nutrition, 
natural lighting, residential density, parental knowledge, parental income, contact history, personal hygiene and water 
used. To determine the effect of the variable to the rise in IgM leprosy antibody titers of specifi c statistical tests used 
Multiple Logistic Regression. From the results of serology of leprosy (indirect ELISA) in samples that get results IgM of 
leprosy specifi c antibody titers increased as much as 41.46% (17 samples). From the results of multiple logistic regression 
statistical analysis results obtained effect of natural lighting and nutritional status (BMI) to the increase in IgM of leprosy 
specifi c antibody titer. 
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PENDAHULUAN

Pada tahun 1991 WHO (World Health 
Organization) mencanangkan secara global 
pencapaian Eliminasi kusta pada tahun 2000. Sejak 
pencanangan tersebut Indonesia merespons dengan 
berbagai kegiatan diantaranya adalah LEC (Leprosy 
Elimination Campaign) dan Sapel (Special Action 
for Elimination). Kondisi ini juga terjadi di negara-

negara lain di dunia, sehingga pada tahun 2006 
ILEP/WHO mengeluarkan Strategy Global untuk 
menurunkan beban penyakit dan kesinambungan 
program pemberantasan penyakit kusta (Depkes 
RI, 2007).

Strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian 
eliminasi kusta tersebut adalah meningkatkan 
ketersediaan dan keterjangkauan MDT (Multi 
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Drug Therapy) yang berkualitas di seluruh 
puskesmas atau UPK (Unit Pelayanan Kesehatan), 
meningkatkan kemampuan serta keterampilan 
petugas yang bertanggung jawab, meningkatkan 
kemitraan organisasi profesi, kemasyarakatan 
dan swasta serta meningkatkan kemitraan lintas 
program dan lintas sector (Depkes RI, 2007).

Setelah melalui perjalanan yang panjang hampir 
10 tahun, pada pertengahan tahun 2000 tepatnya 
bulan Juli 2000 eliminasi telah dapat dicapai di 
tingkat nasional. Namun demikian ditinjau dari 
tingkat propinsi hanya 18 propinsi yang mempunyai 
prevalensi < 1 per 10.000 penduduk, sedangkan 
pada tahun 2001, masih ada 10 propinsi (40%) yang 
masih belum dapat mencapai eliminasi. Di tingkat 
kabupaten kondisinya hampir sama karena pada 
tahun 2001 masih ada 100 kabupaten/kota (40%) 
yang belum mencapai eliminasi (Dinkes Prop. 
Jatim, 2006).

Untuk dapat mencapai eliminasi tingkat 
kabupaten atau kota pada tahun 2005, beberapa 
kendala telah teridentifikasi, antara lain: kondisi 
geografis yang sulit seperti Propinsi Papua dan 
Maluku Utara, konf lik pada beberapa daerah 
seperti: Nangroe Aceh Darusalam, Maluku, 
Sulawesi Tengah, serta resesi ekonomi dan transisi 
sistim pemerintahan. 

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa penderita 
kusta di Indonesia mencapai 17 ribu orang. 
Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita 
kusta yang tinggi menduduki peringkat ketiga dunia 
setelah India dan Brazil. Penyebaran penderita kusta 
di Indonesia terbanyak berada di Jawa Timur sekitar 
30-35% dari jumlah penderita kusta yang ada di 
Indonesia yaitu sebanyak 6.040 orang (Dinkes Prop.
Jatim, 2010).

Masih adanya stigma negatif yang sangat 
kuat di masyarakat dan bahkan mereka menjauhi 
penderita kusta membuat penyakit ini menjadi 
penyakit yang sarat dengan social influence. Tidak 
jarang penderita kusta yang disembunyikan dan 
dikucilkan oleh keluarganya dan masyarakat karena 
dianggap penyakit yang mencoreng dan memalukan 
keluarga, sehingga tidak tersentuh pengobatan sama 
sekali. Hal inilah yang menyebabkan penemuan 
penderita dan pemberantasan penyakit ini tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. Social 
influence ini tidak berhenti cukup sampai di situ 
karena banyak orang yang sembuh dari kusta masih 
harus “dicap” seumur hidup sebagai “penderita 
kusta”. Padahal penyakit kusta dapat disembuhkan 
dengan minum obat Multidrug Therapy (MDT). 

Namun demikian pengobatan ini membutuhkan 
waktu yang cukup lama sampai penderita bisa 
dikatakan sembuh (Release from Treatment atau 
RFT). 

Pasien harus minum obat setiap hari selama 
6–12 bulan tergantung dari klasifikasi penyakit 
kustanya (Menurut Klasifikasi WHO, 1982). Tidak 
jarang kepatuhan minum obat penderita kusta 
rendah (Medication Compliance). Akibatnya tidak 
sedikit penderita yang putus minum obat MDT 
(Defaulter atau Drop Out).

Petugas yang terlatih sangat diperlukan 
untuk menemukan dan mendiagnosis penyakit 
kusta ini secara cepat dan tepat, karena penyakit 
ini sering menyerupai penyakit kulit yang lain. 
Sebagai contoh adalah penyakit panu (Pityriasis 
versicolor atau PVC) dan penyakit radang kulit 
yang lain. Diharapkan dengan adanya petugas 
yang terlatih akan membantu menemukan dan 
mendiagnosis penyakit ini dengan cepat, tepat, serta 
melakukan pengobatan dan penatalaksanaan secara 
komprehensif (Depkes RI, 2007)

Tidak hanya mendiagnosis, mengobati, dan 
menyadarkan penderita (tentang penyakitnya), 
terhadap masyarakat dan keluarga penderita kusta 
harus dilakukan langkah-langkah dan upaya-upaya 
yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 
tindakan mereka terhadap penderita kusta. Cara 
mereduksi stigma negatif yang ada dan mengurangi 
ketakutan mereka terhadap penyakit kusta, termasuk 
tata laksana komprehensif yang tepat dan benar 
(Depkes RI, 2007).

Pencegahan kecacatan (prevention of disability) 
merupakan upaya yang tidak gampang, karena tidak 
jarang penderita kusta akan mengalami kejadian 
reaksi kusta yang merupakan perjalanan alamiah 
dari penyakit ini dengan akibat kecacatan pada 
penderita kalau penatalaksanaannya tidak tepat. 
Hal ini diperlukan agar penderita yang sudah 
sembuh (Release from Treatment) dapat melakukan 
aktivitasnya secara mandiri dan tidak tergantung 
pada orang di sekitarnya sehingga tidak mengurangi 
hak mereka untuk hidup normal sebagaimana 
mestinya.

Kusta Subklinis atau infeksi subklinis adalah 
kondisi pada individu yang secara klinis tidak 
menunjukkan gejala kusta, tetapi secara laboratoris 
telah menunjukkan adanya antibodi spesifik 
terhadap M. leprae. Adanya antibodi spesifik ini 
pada individu yang sehat menunjukkan bahwa telah 
ada kuman yang masuk atau pernah masuk dan 
tubuh telah bereaksi secara spesifik. Pada tahapan 
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subklinis terdapat dua kemungkinan suatu infeksi 
dapat berkembang menjadi infeksi klinis atau dapat 
sembuh dengan sendirinya dan tidak berkembang 
menjadi infeksi klinis. Infeksi subklinis menjadi 
penting artinya karena sebagian akan menjadi 
manifes sehingga insiden akan selalu ada bila tidak 
dilakukan penanganan dan pengobatan pada kusta 
subklinis (Agusni, 1998). Beberapa hasil penelitian 
menyatakan bahwa tahapan subklinis kusta dapat 
menjadi sumber penularan yang penting, karena 
pada tahapan ini ternyata mengeluarkan sekret 
disertai bakteri kusta dari nasal yang bersifat 
sementara (Cree dan Smith, 1998).

Secara nasional Indonesia telah mencapai 
eliminasi kusta sejak pertengahan 2000. Namun 
untuk tingkat provinsi dan kabupaten, hingga 
akhir 2002, ternyata masih ada 12 provinsi dan 111 
kabupaten yang angka prevalensinya masih di atas 
1/10.000 penduduk. (Dinkes Prov. Jatim, 2006).

Propinsi Jawa Timur telah melakukan banyak 
kegiatan untuk mencapai target eliminasi kusta, 
namun hambatan untuk mencapai kondisi tersebut 
cukup banyak dan kompleks, sehingga tujuan 
untuk mewujudkan eliminasi kusta di tingkat 
provinsi belum dapat tercapai secara menyeluruh. 
Berdasarkan data Tahun 2009 masih ada 15 
kabupaten/kota yang angka prevalensinya masih 
tinggi yaitu di atas 1/10.000 penduduk (Dinkes Prov. 
Jatim, 2010).

Jumlah penderita kusta di Propinsi Jawa Timur 
pada tahun 2010 penderita Kusta PB sebanyak 713 
orang dan kusta MB sebanyak 3.971 orang, dengan 
prevalensi rate 1,64/10.000 penduduk ,lebih besar 
dari target nasional < 1/10.000 penduduk. Angka 
proporsi anak di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 
11% dan tingkat kecacatan II sebesar 13%. Kedua 
angka tersebut masih diatas target nasional 5%, 
artinya penularan penyakit kusta masih berlanjut 
di masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam 
mengenali gejala dini penyakit kusta masih kurang 
sehingga penderita kusta yang ditemukan seringkali 
sudah dalam keadaan cacat (Profil Dinas Kesehatan 
Jatim, 2010).

Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 
1.813 km2 dan kepadatan penduduk sebesar 
702/km2 serta rata-rata jiwa dalam rumah tangga 
sebesar 4,1 orang merupakan salah satu kabupaten 
dengan kasus kusta yang tinggi di propinsi 
Jawa Timur, yaitu pada Tahun 2010 menduduki 
peringkat nomor 3 setelah Sampang dan Sumenep. 
Pada Tahun 2008 sebanyak 554 orang (PR = 
4,38/10.000 penduduk) dan tahun 2009 sebanyak 

717 orang (PR = 5,6/10.000 penduduk), Tahun 2010 
sebanyak 362 orang (PR=2.8/10.000 penduduk), 
Tahun 2011 sebanyak 224 orang (PR=1.9/10.000 
penduduk). Meskipun dari jumlah absolute 
jumlah penderita kusta cenderung menurun dari 
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 namun 
prevalensi kusta di Kabupaten Lamongan masih 
belum bisa diturunkan di bawah target nasional 
yaitu < 1/10.000 penduduk. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena adanya penderita kusta 
subklinis yang merupakan fenomena gunung es 
dan tidak bisa di deteksi secara pasti dikarenakan 
keterbatasan biaya untuk pemeriksaan serologis. 
Selain itu program deteksi dini terhadap penderita 
kusta subklinis dan pemberian kemoprofilaksis 
belum menjadi agenda program pemberantasan 
kusta secara nasional, namun program Pencegahan 
dan Pengendalian (P2) Kusta tetap perlu 
mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah 
dengan pemberian porsi anggaran yang cukup agar 
prevalensi kusta di Kabupaten Lamongan bisa turun 
di bawah target nasional (< 1/10.000 penduduk) 
(Data Seksi P2 Kab. Lamongan 2011). 

Puskesmas Sumberaji merupakan Puskesmas 
dengan prevalensi kusta yang cukup tinggi di 
Kabupaten Lamongan, yaitu pada Tahun 2007 
sebesar 7,03/10.000 penduduk. Sedangkan Desa 
Sumberaji merupakan desa dengan jumlah 
penderita kusta yang cukup tinggi pada tahun 
2007 yaitu sebanyak 8 penderita tercatat, Tahun 
2008 ditemukan 3 penderita baru, Tahun 2009 
ditemukan 2 penderita baru, sedangkan tahun 2010, 
2011 dan 2012 tidak ditemukan penderita baru. 
Pada akhir Tahun 2007, Lembaga Tropical Disease 
Center Universitas Airlangga Surabaya melakukan 
Pemeriksaan Serologi Kusta bagi murid kelas IV, 
V, dan VI di SDN Sumberaji sejumlah 116 orang, 
yang dapat diambil sampelnya sebanyak 109 orang, 
dengan hasil pemeriksaan positif (IgM anti PGL-1 
≥ 600 U/mL) sebanyak 50 orang ( 45,8 %). Hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat paparan M.leprae 
terhadap anak sekolah di SDN Sumberaji cukup 
tinggi dan terdapat cukup banyak kandidat penderita 
kusta. 

Desa Sumberaji secara geografis merupakan 
daerah agraris dengan mata pencarian utama 
bertani. Sumber air untuk keperluan sehari hari 
berasal dari air telaga yang digunakan bersama 
oleh penduduk satu desa, di mana ada telaga air 
mandi dan telaga air minum. Hal ini disebabkan 
sumber air tanah yang berasal dari sumur dangkal 
berasa asin. Penderita kusta tercatat sejak tahun 
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2007 sebanyak 8 orang dengan tipe MB tersebar 
di 6 dusun yaitu Dusun Mejono, Bulak, Semelo, 
Kedepek, Besusul dan Plembon. Pemakaian sumber 
air bersama dengan penderita kusta dan penderita 
kusta MB sebagai sumber penularan M. leprae di 
Desa Sumberaji yang cukup banyak, memungkinkan 
terjadinya penderita kusta subklinis yang cukup 
banyak di desa ini serta pada akhirnya akan menjadi 
kandidat penderita kusta.

Sejak tahun 1990 para pakar telah mengetahui 
adanya kusta subklinik, yaitu individu berbadan 
sehat, tanpa gejala kusta, namun memberikan hasil 
uji serologis yang positif. Individu ini menunjukkan 
adanya antibodi spesifik terhadap basil kusta dalam 
titer yang signifikan, yang menunjukkan bahwa 
tubuhnya telah terinfeksi oleh M. leprae. 

Penelitian yang dilakukan tim peneliti dari FK. 
Unair dengan sistem kohort di Pulau Mandangin, 
Kabupaten Sampang, Madura, didapatkan hasil 
bahwa sekitar 29% dari populasi adalah kusta sub-
klinis. Setelah 2 tahun diteliti ulang, ternyata secara 
signifikan didapatkan peningkatan titer antibodi 
M. leprae baik pada kelompok subklinik (sero-
positif ) maupun orang sehat (sero-negatif ). Pada 
akhir tahun ke 4 penelitian ditemukan seorang 
penderita kusta baru (kusta manifes) yang berasal 
dari kelompok kusta subklinis dengan titer yang 
tinggi (> 1000 u/ml pada uji ELISA). Sedangkan 
pada kelompok sero negatif tidak ada yang menjadi 
kusta manifes setelah 4 tahun. Dari penelitian 
diatas disimpulkan bahwa kelompok kusta subklinis 
dengan titer yang tinggi berisiko tinggi untuk 
berubah menjadi kusta manifes (Agusni, 2003). 

Kedudukan kusta subklinis penting dalam 
pencegahan penyakit kusta karena berpotensi 
menjadi calon penderita kusta yang dapat berperan 
sebagai sumber penularan dan dapat dipakai 
sebagai salah satu cara melakukan pencegahan 
penularan penyakit kusta. Penderita kusta umumnya 
ditemukan pada narakontak serumah penderita kusta 
tipe MB (Izumi, 1999). Kejadian kusta subklinis 
pada nara kontak serumah berhubungan dengan 
beberapa faktor seperti tingkat keparahan dari 
infeksi penderita yang ada, kerentanan orang yang 
berhubungan (serumah), frekuensi dan lamanya 
kontak dengan penderita, juga perlu diperhatikan 
faktor individu yaitu usia, jenis kelamin, perilaku 
hidup sehat, fisiologi (terkait dengan faktor gizi).

METODE

Jenis penelitian ini yaitu observasional 
analitik di mana dalam pengumpulan data peneliti 

melakukan pengamatan, wawancara, dan pengisian 
kuesioner serta melakukan pengukuran dari 
suatu subjek tanpa diadakan perlakuan kemudian 
menganalisis pengaruh antar variabel.

Rancang bangun dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan studi cross sectional yaitu peneliti 
melakukan observasi atau pengukuran variabel 
pada satu saat tertentu. Kata satu saat bukan berarti 
semua subyek diamati tepat pada saat yang sama, 
tetapi artinya tiap subyek hanya di observasi satu 
kali saja dan pengukuran variabel subyek dilakukan 
pada saat pemeriksaan tersebut. Jadi pada studi 
cross sectional peneliti tidak melakukan tindak 
lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan 
(Sudigdo S, 2002).

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang 
bertempat di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
Kabupaten Lamongan Tahun 2013, desa tersebut 
merupakan desa yang endemis penyakit kusta 
dengan prevalensi cukup tinggi di Kecamatan 
Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
anak beserta orang tua atau wali yang pada Tahun 
2007 titer IgM nya di atas cut of point yaitu ≥ 600 
u/ml yang berada di Desa Sumberaji Kecamatan 
Sukodadi Lamongan sejumlah 50 orang. Data awal 
diperoleh dari data sekunder hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Laboratorium Leprosy Institute 
of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga 
Surabaya di SDN Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
Kabupaten Lamongan pada bulan Desember 2007.

Kriteria inklusi yaitu Anak yang titer IgM 
nya pada penelitian Tahun 2007 sebesar ≥ 600 
u/ml di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
Kabupaten Lamongan. Dan Bersedia ikut dalam 
penelitian dengan pernyataan dari orang tua/wali 
menandatangani pernyataan persetujuan secara 
tertulis (informed consent) sesudah mendapatkan 
penjelasan dari petugas program kusta/peneliti.

Kriteria Eksklusi yaitu anak yang terdaftar 
sebagai sampel tidak dapat ditemukan pada saat 
penelitian.

Sampel yang diambil adalah sebagian anak 
beserta orang tua/wali yang pada Tahun 2007 
titer IgM nya diatas cut of point yaitu sebesar 
≥ 600 u/ml. Selain itu juga bersedia dan telah 
menandatangani informed consent untuk dilakukan 
wawancara pada orang tua/wali, dilakukan observasi 
dan pengukuran pada lingkungan rumah, serta 
pengambilan spesimen darah pada anak. 

Adapun teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 
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Simple Random Sampling. Populasi diberikan nomor 
urut, kemudian diundi sampai dengan diperoleh 
sampel sejumlah 41 orang.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 
independent dalam penelitian ini yaitu: karakteristik 
anak (umur, jenis kelamin, imunisasi BCG, status 
gizi/IMT), faktor lingkungan (pencahayaan 
alami dan kepadatan hunian), faktor orang tua 
(pengetahuan, pendapatan), faktor perilaku 
(riwayat kontak, personal higiene, dan penggunaan 
air pada penderita kusta) dan variabel dependent 
yaitu kenaikan titer antibodi spesifik kusta adalah 
kondisi pada anak yang secara laboratoris telah 
menunjukkan adanya kenaikan titer antibodi spesifik 
kusta/IgM ( antara serum pada tahun 2007 dengan 
serum pada tahun 2013 ).

Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara pengumpulan data primer yaitu data pada 
variabel Independen dan variabel Dependen 
yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara 
dengan orang tua / wali dengan panduan kuesioner 
yaitu penggunaan air, personal higiene, riwayat 
kontak, pendapatan dan pengetahuan orang tua 
serta status imunisasi BCG anak. Melalui proses 
observasi pada penderita kusta sub klinis yaitu 
untuk melihat parut di lengan atas bekas imunisasi 
BCG , serta pengukuran tinggi badan dan berat 
badan untuk mengetahui status gizi penderita. 
Selain itu juga dilakukan pengukuran lingkungan 
rumah untuk melihat kondisi pencahayaan alami 
dan kepadatan hunian. Untuk kenaikan titer 
kusta subklinis dilakukan dengan pemeriksaan 
serologi . Pengambilan sampel darah dilakukan 
pada penderita kusta subklinis dengan mengambil 
sampel darah vena selanjutnya di sentrifuge dan 
diambil serumnya, untuk dilakukan pemeriksaan di 
Laboratorium Leprosy Institute of Tropical Desease 
(ITD) Unair Surabaya. Data sekunder adalah data 
yang didapatkan dari Puskesmas Sumberaji, dan 
Laboratorium Leprosy Institute of Tropical Disease 
(ITD) Universitas Airlangga Surabaya yaitu: data 
register penderita kusta di Puskesmas Sumberaji 
Kabupaten Lamongan dan data penderita kusta 
subklinis di SDN Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
Kabupaten Lamongan.

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis 
pengaruh antar variabel yaitu untuk melihat 
pengaruh signifikan dari nilai suatu variabel 
dependent dengan variabel independen dengan 
menggunakan uji statistik Regresi Logistik ganda.

HASIL 

Gambaran Hasil Pemeriksaan Titer Antibodi 
Spesifi k Kusta Tahun 2007 dan 2013

Serum hasil penelitian pada Tahun 2007 masih 
disimpan di Laboratorium Leprosy of Tropical 
Disease (ITD) Universitas Airlangga Surabaya, 
kemudian pada saat ini (Tahun 2013) diperiksa 
kembali titer antibodi spesifik kustanya yaitu 
dengan mengukur kadar IgM dengan teknik ELISA. 
Setelah dibandingkan pada responden yang sama 
ternyata hasil pemeriksaan IgM pada Tahun 2007 
reratanya menurun setelah diperiksa kembali pada 
Tahun 2013. Serum anak yang diperiksa sejumlah 41 
anak, pada Tahun 2007 dan diperiksa Tahun 2007 
mempunyai rerata titer IgM antibodi spesifik kusta 
sebesar 1226,6 u/ml, sedangkan serum Tahun 2007 
yang telah disimpan selama 5 tahun dan diperiksa 
kembali pada Tahun 2013 mempunyai rerata titer 
IgM Antibodi spesifik kusta sebesar 910,7 u/ml. 
Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
1 di bawah ini:

Perbedaan hasil pemeriksaan pada serum 
penelitian Tahun 2007 yang diperiksa Tahun 2007 
dengan serum Tahun 2007 yang diperiksa Tahun 
2013 kemungkinan disebabkan oleh faktor alat 
pemeriksaan yang berbeda yang menyebabkan 
panjang gelombang pada spectofotometer berbeda 
(Tahun 2007: 492 nm/620 nm sedangkan Tahun 
2013: 450 nm/620 nm).

Proporsi Hasil Pemeriksaan Titer Antibodi 
Spesifi k Kusta Tahun 2007 dan Tahun 2013

Hasil pemeriksaan titer IgM antibodi spesifik 
kusta Tahun 2007 yang diperiksa Tahun 2007, serum 
Tahun 2007 yang diperiksa kembali Tahun 2013 
dan hasil pemeriksaan serum Tahun 2013 ternyata 
hasilnya terdapat penderita kusta subklinis yang 
titer IgM-nya di atas 2000 u/ml. Data selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 1. Gambaran hasil pemeriksaan titer antibodi 
spesifik kusta Tahun 2007 dan Tahun 
2013 

Titer IgM Anti Bodi Spesifi k Kusta Rerata

Tahun 2007 diperiksa Tahun 2007 1226,6 u/ml
Tahun 2007 diperiksa Tahun 2013  910,7 u/ml
Tahun 2013  847,3 u/ml
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Hasil pemeriksaan IgM titer antibodi spesifik 
kusta pada penelitian Tahun 2013 masih terdapat 
12 (23,9 %) anak yang titernya > 1000 u/ml. Hal 
ini berpotensi untuk menjadi calon penderita kusta 
klinis.

Proporsi Kenaikan Titer Antibodi Spesifi k Kusta 
Pada Penderita Kusta Subklinis

Proporsi kenaikan titer antibodi spesifik kusta 
pada penderita kusta subklinis dapat dilihat pada 
tabel 3.

Analisis Regresi Logistik Ganda

Analisis regresi logistik ganda dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel tergantung secara bersama sama. Variabel 
yang dianalisis dengan uji regresi logistik ganda 
meliputi: umur, jenis kelamin, status ekonomi, 
pengetahuan, riwayat kontak, sumber air mandi, 
kepadatan hunian, pencahayaan dan IMT dengan 
kenaikan titer antibodi spesifik kusta. Hasil uji 
regresi logistik ganda dapat dilihat pada tabel 4 
berikut ini.

Dari hasil uji regresi logistik ganda diperoleh 
hasil bahwa ada 2 variabel yang berpengaruh 
terhadap kenaikan titer IgM antibodi spesifik kusta 

yaitu variabel pencahayaan alami dengan nilai 
signifikasi 0,041 dan IMT (status gizi) dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,040. Pada variabel pencahayaan 
didapatkan nilai Odds Rasio (OR) = 0,969 dengan 
nilai B = -0,032, hal ini berarti setiap unit 
peningkatan pencahayaan mempunyai kemungkinan 
menurunkan titer antibodi spesifik kusta sebesar 
0,969 kali. Sedangkan variabel IMT (status gizi) 
didapatkan nilai OR = 0,659 dengan nilai B = 
–0,418, hal ini berarti setiap unit peningkatan IMT 
mempunyai kemungkinan menurunkan titer antibodi 
spesifik kusta sebesar 0,659 kali. 

PEMBAHASAN

 Jumlah sampel yang diambil dari penderita 
kusta subklinis di Desa Sumberaji Kecamatan 
Lamongan adalah sebanyak 41 sampel, kemudian 
dilakukan pemeriksaan serologi dengan metode 
pengambilan darah berupa darah vena yang 
selanjutnya diambil serumnya untuk diperiksa secara 
serologis terhadap IgM antibodi spesifik kusta. 
Pemeriksaan dilaksanakan di Laboratorium Leprosy 
Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas 
Airlangga Surabaya dengan teknik ELISA untuk 
mengetahui kadar IgM antibodi spesifik kusta. 
Sampel penderita pada Tahun 2007 yang masih 
tersimpan di Laboratorium Leprosy Institute of 
Tropical Disease (ITD) dan sampel Tahun 2013 
diperiksa bersama sama dalam mikroplate untuk 
mengetahui adanya kenaikan titer IgM antibodi 
spesifik kusta. Kenaikan titer antibodi diperoleh 
dari hasil pengurangan titer IgM antibodi spesifik 
kusta tahun 2013 dengan titer IgM antibodi spesifik 
kusta tahun 2007.

Hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil 
sebanyak 41,5% penderita kusta subklinis di Desa 
Sumberaji Kabupaten Lamongan meningkat titer 
antibodinya. Sedangkan penderita kusta subklinis 
yang titer antibodinya > 1000 u/ml adalah sebesar 
23,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk 
timbulnya kusta klinis di antara penderita kusta 
subklinis masih cukup besar. 

Tabel 2. Gambaran hasil pemeriksaan titer IgM antibodi spesifi k kusta Tahun 2007 dan Tahun 2013

IgM Kusta < 600 u/ml 600–1000 u/ml 1000–2000 u/ml > 2000 u/ml Jumlah

Th.2007 diperiksa 2007  0 22 (53,7%) 15 (36,6%) 4 (9,7%) 41 
Th.2007 diperiksa 2013 17 (41,5%) 11 (26,8%) 11 (26,8%) 2 (4,9%) 41
Th. 2013 17 (41,5%) 12 (29,3%) 11 (26,8%) 1 (2,4%) 41

Tabel 3. Proporsi sampel terhadap kenaikan titer 
antibodi spesifik kusta pada penderita 
kusta

IgM 
kusta Meningkat Menurun Total

Jumlah 17 (41,46 %) 24 (58,54%) 41 (100%)

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Logistik Ganda

Variabel B SE Wald Df Sig Exp 
(B)

Pencahayaan -,032 0,016 4,196 1 0,041 0,969
IMT -,418 0,204 4,199 1 0,040 0,659
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Hasil uji statistik didapatkan tidak ada pengaruh 
umur terhadap kenaikan titer antibodi spesifik kusta 
pada anak. Pada penelitian ini rentang umur pada 
responden sangat kecil yaitu antara 14 tahun sampai 
dengan 17 tahun, hal ini disebabkan responden yang 
diteliti pada Tahun 2007 adalah siswa kelas IV,V, 
dan VI sehingga pada saat diteliti lagi pada Tahun 
2013 rentang umurnya antara 14 sampai dengan 17 
tahun. Rentang umur yang pendek ini menyebabkan 
tidak ada pengaruh umur terhadap kenaikan titer 
antibodi spesifik kusta. 

Menurut Noordeen (1994) di India Selatan 
kebanyakan penderita kusta berumur 10–14 
tahun, kemudian menurun pada kelompok umur 
berikutnya dan akan meningkat kembali pada umur 
20–60 tahun. Pola distribusi sesuai kelompok umur 
tersebut hampir sama pada kebanyakan negara 
endemis kusta. Hal ini dapat terjadi karena masa 
inkubasi penyakit kusta lambat dan lama. Penyakit 
kusta pada anak secara umum disebabkan karena 
anak-anak masih rentan terhadap trauma, infeksi 
yang dapat memfasilitasi terjadinya transmisi kusta. 
Selain itu anak-anak usia sekolah dapat mewakili 
populasi penelitian karena paparan lingkungan 
mereka relatif tetap sesuai kehidupan mereka sehari 
hari sebagai anak sekolah. Sebaliknya penduduk 
usia dewasa seringkali mempunyai mobilitas yang 
tinggi, sehingga lebih sulit menentukan paparan 
lingkungannya (Kattan et al., 2006).

Puncak kejadian kusta di sebagian besar negara 
terlihat antara usia 10–29 tahun. Insiden kasus 
tertinggi pada usia dewasa kemudian menurun 
setelah usia 50 tahun. Usia onset lebih rendah terjadi 
di negara-negara endemis kusta jika dibandingkan 
negara-negara di mana penyakit ini jarang terjadi 
(Leslie et al., 1997). 

Dari hasil analisis statistik didapatkan bahwa 
tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap kenaikan 
titer antibodi spesifik kusta di Desa Sumberaji 
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam 
penelitian ini sebagian besar responden adalah 
perempuan (70,73%).

Penyakit kusta menyerang jenis kelamin 
laki-laki maupun perempuan, tetapi laki-laki lebih 
banyak daripada perempuan dengan perbandingan 
2:1. Kesimpulan tersebut didapatkan dari penelitian 
di beberapa negara seperti: India, Philipina, Hawai, 
Venezuela dan Cameroon. Tetapi perbandingan 
penderita kusta berdasarkan jenis kelamin tersebut 
tidak bersifat universal. Di beberapa wilayah seperti 
Uganda, Nigeria, Malawi, Gambia, Thailand dan 
Jepang, jumlah penderita laki-laki sama dengan 

perempuan, bahkan kadangkala perempuan lebih 
banyak (Noordeen, 1994). 

Jika jumlah penderita kusta laki-laki lebih 
banyak, maka ada beberapa sebab antara lain: 
(1) Pekerjaan yang berhubungan dengan kusta 
banyak dilakukan oleh laki-laki, (2) pemeriksaan 
terhadap perempuan kurang maksimal karena faktor 
budaya tertentu, hal ini menyebabkan kasus kusta 
pada perempuan tidak terdeteksi secara maksimal, 
(3) wanita yang biasa menutup tubuhnya dengan 
rapat juga mempunyai kemungkinan lebih kecil 
untuk terjadinya kontak kulit dengan penderita 
kusta (Noordeen, 1994). 

Kondisi di Indonesia, secara umum banyak 
kaum perempuan tidak mendapat kesempatan yang 
sama dengan laki-laki dalam menjaga kesehatan 
mereka, khususnya di daerah pedesaan dengan 
tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. 
Kondisi ini terjadi terutama karena adanya 
perlakuan tidak adil dan tidak setara antara mereka 
dalam pelayanan kesehatan, serta akses perempuan 
terhadap pelayanan kesehatan kurang karena 
keputusan untuk memanfaatkan pelayanan ada 
di tangan suami/keluarga (Makarao NR, 2009). 
Sehingga dapat menjadikan lebih tingginya angka 
kejadian kesakitan pada perempuan dibandingkan 
laki-laki. 

Hasil penelitian terhadap 41 sampel penderita 
kusta subklinis di Desa Sumberaji Kabupaten 
Lamongan menunjukkan bahwa semua responden 
telah di imunisasi BCG yang dibuktikan dengan 
adanya tanda parut bekas luka imunisasi BCG di 
lengan atas. 

Kusta memiliki masa inkubasi yang panjang 
dan bervariasi, mulai dari 2–20 tahun. Imunisasi 
BCG yang telah diterapkan di banyak negara telah 
dikenal dapat memberi perlindungan terhadap kusta 
juga. Namun vaksinasi BCG tidak menawarkan 
perlindungan penuh dan tidak adanya vaksinasi 
lain yang lebih spesifik membuat strategi lain perlu 
dikembangkan seperti pengobatan pencegahan 
(kemoprofilaksis) pada penderita kusta subklinis 
dan orang-orang yang berisiko terkena kusta (Jan 
Hendrik R & J. Dik F, 2007).

Hasil uji statistik diperoleh bahwa ada pengaruh 
status gizi terhadap kenaikan titer antibodi spesifik 
kusta di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi. 
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 
sebagian penderita memiliki IMT < 18,5 sehingga 
dapat dikategorikan mempunyai gizi kurang. Hal 
ini kemungkinan disebabkan karena pemenuhan 
asupan gizi untuk anak kurang, mengingat sebagian 



220 Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 1, No. 2 September 2013: 213–223

responden diasuh oleh nenek atau kakeknya 
disebabkan orang tuanya mencari nafkah ke luar 
kota atau ke luar jawa. 

Kekurangan gizi menyebabkan kelemahan 
imunitas seseorang. Penelitian dilakukan Rusman 
(1997) menyimpulkan bahwa salah satu faktor 
terjadinya penyakit kusta karena kuman kusta dapat 
muncul jika daya tahan tubuh berkurang akibat 
kondisi gizi seseorang yang buruk dan kuman 
yang masuk ke dalam tubuh yang sehat dapat mati 
dengan sendirinya bergantung pada daya tahan 
tubuh seseorang. 

Studi epidemiologi yang dilakukan di Brazil 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang 
rendah, kondisi kekurangan makanan, memiliki 
korelasi dengan kejadian kusta (Kerr-Pontes, 2006). 
Studi lainnya juga menunjukkan bahwa status 
ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan status 
gizi berhubungan dengan kejadian kusta (Tauda, 
2008; Murniati, 2009).

Dari hasil analisis data pada penelitian ini 
didapatkan ada pengaruh pencahayaan terhadap 
kenaikan titer antibodi spesifik kusta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
kondisi rumah responden memiliki pencahayaan 
alami yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan 
yaitu berada di bawah 60 Lux. Kurangnya 
pencahayaan alami ini terjadi karena kondisi dari 
ruangan itu sendiri yang sebagian besar tidak 
memiliki ventilasi langsung ke luar rumah dan tidak 
menggunakan genteng kaca sehingga sinar matahari 
pun tidak dapat masuk, ataupun kondisi ventilasi 
yang tertutup dan jarang dibuka baik pada waktu 
pagi maupun siang hari, sehingga tidak mencukupi 
untuk masuknya sinar matahari ke dalam ruangan. 
Kondisi inilah yang dapat menciptakan kondisi 
rumah yang selain tidak nyaman juga mendukung 
untuk hidup dan berkembangbiaknya bibit penyakit, 
termasuk di sini ialah kuman M. leprae. Bahkan 
berdasarkan penelitian oleh (Desikan & Sreevatsa,  
1995), bahwa kuman M. leprae pada paparan sinar 
matahari langsung pun selama 3 jam sehari tetap 
mampu bertahan hidup hingga selama 7 hari.

Suatu rumah atau ruangan yang tidak 
mempunyai cahaya dapat menimbulkan perasaan 
kurang nyaman, juga dapat mendatangkan 
penyakit (Aswar, 1996). Menurut Kep. Menkes. RI. 
No. 829/Menkes/SK/VII/1999 pencahayaan alami 
atau buatan langsung atau tidak langsung dapat 
menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 
60 lux dan tidak menyilaukan. Cahaya matahari 
sangat penting karena dapat membunuh bakteri-

bakteri patogen dalam rumah, misalnya kuman 
TBC. Cahaya matahari di samping berguna untuk 
menerangi ruangan juga mengusir serangga 
(nyamuk) , tikus dan dapat membunuh beberapa 
kuman penyakit menular.

Dari hasil analisis data pada penelitian ini 
didapatkan tidak ada pengaruh kepadatan hunian 
terhadap kenaikan titer antibodi spesifik kusta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden huniannya padat karena kamar 
tidur yang ditempati sempit, sebagian besar hanya 
berukuran 1 m kali 1,5 m dan kebanyakan tanpa 
jendela dan genteng kaca sehingga terkesan gelap. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Imamul (2006) di Talango, 
penelitian Hannan (2011) di Sumenep, dan penelitian 
Iswahyudi (2012) di Pasuruan yang menjelaskan 
tidak ada pengaruh antara kepadatan hunian dengan 
terjadinya kusta. 

Luas ruangan rumah yang sehat harus 
disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas 
bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah 
penghuninya akan menyebabkan over crowded. 
Hal ini tidak sehat sebab di samping menyebabkan 
kurangnya O2, juga bila salah satu penghuninya 
terkena penyakit maka akan mudah menular ke 
semua anggota keluarga lain (Notoatmodjo, 2003). 
Kuman M. leprae sebagai penyebab penyakit 
kusta merupakan kuman yang dapat hidup dengan 
baik di suhu 27–30° C. Maka jika suhu di suatu 
ruangan (rumah) tidak memenuhi suhu normal (18–
20° C), rumah atau ruangan tersebut berpotensi 
untuk menularkan penyakit menular, seperti kusta. 
Suhu di dalam rumah dipengaruhi oleh jumlah 
penghuni di dalam rumah dan luas rumah yang 
ditempati. Ketidakseimbangan antara luas rumah 
dengan jumlah penghuni akan menyebabkan suhu di 
dalam rumah menjadi tinggi dan hal ini yang dapat 
mempercepat penularan suatu penyakit.

Dari hasil uji statistik didapatkan hasil tidak ada 
pengaruh pengetahuan orang tua terhadap kenaikan 
titer antibodi spesifik kusta. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua 
penderita memiliki pengetahuan yang kurang 
terhadap penyakit kusta. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena sumber informasi tentang 
penyakit kusta yang kurang sehingga pengetahuan 
orang tua responden tentang penyakit kusta 
kurang. Selain itu karena daerah penelitian adalah 
daerah endemis kusta menyebabkan masyarakat 
menganggap penyakit kusta sebagai penyakit biasa 
dan cenderung mengira penyakit ini adalah penyakit 
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keturunan karena di derita oleh orang-orang terdekat 
dengan penderita kusta.

 Penelitian yang dilakukan oleh Erlyati (2007) 
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
pengetahuan terhadap kejadian kusta subklinis. 

Hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak 
ada pengaruh pendapatan orang tua terhadap 
kenaikan titer antibodi spesifik kusta. Penelitian 
ini memperoleh hasil bahwa sebagian besar orang 
tua penderita berpendapatan kurang, sehingga 
pemenuhan gizi untuk anak juga kurang. 

Pendapatan merupakan salah satu wujud dari 
sumber daya yang menurut teori WHO dalam 
Notoatmodjo (2003) merupakan faktor yang 
mempengaruhi perilaku, khususnya berhubungan 
dengan kesehatan. Pengaruh pendapatan terhadap 
perilaku bersifat positif maupun negatif, misalnya 
tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
status kesehatannya, seperti pemenuhan gizi yang 
akan meningkatkan imunitas seseorang, sehingga 
tidak mudah untuk terkena suatu penyakit, 
ataupun perumahan yang lebih baik, demikian 
pula sebaliknya. Faktor yang turut menjadi risiko 
terjadinya kusta adalah tingkat ekonomi, yang 
dapat digambarkan dengan besarnya pendapatan. 
Besarnya pendapatan seseorang turut memengaruhi 
pemenuhan kebutuhan hidupnya, termasuk 
kebutuhan makanan dan kesehatan. Jika kebutuhan 
akan makanan sehat tidak terpenuhi maka dapat 
melemahkan daya tahan tubuh, sehingga mudah 
terserang suatu penyakit. Orang kurang mampu 
mungkin tidak begitu memperhatikan kesehatan 
mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan 
tubuhnya sedang sakit atau tidak. Bisa juga terjadi 
pada orang miskin yang benar-benar sakit dan benar-
benar merasa sakit, namun karena keterbatasan 
biaya untuk berobat, mereka tidak menganggap 
sebagai sakit dan dianggap sebagai sakit yang wajar 
(Fathurrahman dan Molo M, 1995).

Kuman M. leprae sebagai penyebab penyakit 
telah diketahui bahwa faktor sosial ekonomi 
berperan penting dalam kejadian kusta. Hal ini 
terbukti pada Negara-negara di Eropa. Dengan 
adanya peningkatan sosial ekonomi, maka kejadian 
kusta sangat cepat menurun bahkan hilang. 
Kasus kusta impor pada negara tersebut ternyata 
tidak menularkan kepada orang yang daya sosial 
ekonominya tinggi (Depkes, 2007).

Dari hasil analisis data bahwa riwayat kontak 
tidak berpengaruh terhadap kenaikan titer antibodi 
spesifik kusta. Riwayat kontak pada penyakit 
kusta secara umum tidak terdefinisi dengan jelas 

(Noordeen, 1994). Dalam penelitian ini yang 
dimaksud riwayat kontak adalah orang yang pernah 
kontak dengan penderita kusta baik yang kontak 
jarang ataupun yang sering atau setiap hari. Padahal 
penularan kusta memerlukan persyaratan kontak 
yang lama, intim dan terus-menerus dengan sumber 
penularan (Agusni, 2003). Kontak merupakan 
salah satu faktor risiko yang memengaruhi 
terjadinya penularan penyakit kusta. Penularan 
kusta terjadi apabila kuman M. leprae yang solid 
atau utuh (hidup) keluar dari penderita kusta dan 
masuk ke dalam tubuh orang lain dikarenakan 
mempunyai kecenderungan sering kontak (frekuensi 
kontak). (Depkes, 2007). Survei aktif kusta di 
daerah kantung endemis kusta pada negara dengan 
prevalensi kusta rendah pernah dilakukan oleh 
Masanori et al., (2004). Dalam survei tersebut 
dilakukan pemeriksaan serologi terhadap pasien 
kusta dalam terapi, kontak serumah, kontak 
pekerjaan dan non kontak. Dari 14 sampel non 
kontak didapatkan 3 diantaranya mempunyai 
antibodi positif. Hal ini telah terjadi paparan 
M. leprae terhadap ketiga sampel tersebut meskipun 
tidak mempunyai riwayat kontak, namun dalam 
survei tersebut tidak disebutkan kemungkinan 
sumber paparan (Kai et al., 2004). Sumber penularan 
kusta adalah kusta utuh atau solid yang berasal dari 
penderita kusta, jadi penularan kusta lebih mudah 
terjadi jika ada kontak dengan penderita kusta.

Secara historis, kontak kulit ke kulit telah 
dianggap sebagai sarana penyebaran kusta, sebagian 
karena lesi pada kulit. Konsep ini didukung oleh 
kecenderungan kusta lebih banyak terjadi pada 
orang-orang yang kontak serumah daripada mereka 
yang kontak tidak serumah. Namun dalam kontak 
dekat/erat banyak faktor lain yang berkontribusi 
untuk menyebarkan penyakit seperti standar hidup, 
paparan lingkungan, dan genetik. Selain itu bagian 
tubuh yang sering mengalami kusta tidak sesuai 
dengan bagian tubuh yang sering bersentuhan 
langsung yaitu: pinggul, pantat, paha dan lengan. 
Studi terbaru pada tikus meragukan infeksi melalui 
kontak dengan lesi kulit kecuali lesi mengandung 
jumlah signifikan basil yang layak, seperti pada 
kasus kusta yang belum diobati (Leslie et al., 
1997).

Hasil penelitian terhadap 41 sampel penderita 
kusta subklinis di Desa Sumberaji Kabupaten 
Lamongan menunjukkan bahwa semua responden 
telah melakukan higiene perorangan yang baik 
yaitu semua responden mandi minimal 2 kali sehari 
dengan memakai sabun mandi. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi 
(2012) juga menunjukkan hasil tidak ada pengaruh 
higiene perorangan dengan kejadian kusta subklinis. 
Penularan penyakit kusta belum diketahui secara 
pasti, tetapi menurut sebagian ahli melalui saluran 
pernapasan dan kulit (kontak langsung yang lama 
dan erat), kuman mencapai permukaan kulit melalui 
folikel rambut, kelenjar keringat, dan diduga melalui 
air susu ibu. Meskipun orang yang terpapar dengan 
kuman kusta tetapi tidak semua akan menjadi sakit 
kusta tergantung individu masing-masing serta daya 
tahan tubuh (imunitas).

Personal higiene (kebersihan perseorangan) 
merupakan tindakan pencegahan yang menyangkut 
tanggung jawab individu untuk meningkatkan 
kesehatan serta membatasi menyebarnya penyakit 
menular terutama yang ditularkan melalui kontak 
langsung seperti halnya kusta. Menurut Sjamsunir 
(1978) Pencegahan penyakit kusta dapat dilakukan 
dengan meningkatkan personal higiene. 

Dari hasil analisis statistik didapatkan tidak 
ada pengaruh penggunaan air dari sumber yang 
sama dengan penderita terhadap kenaikan titer 
antibodi spesifik kusta. Sebagian besar responden 
pada penelitian ini menggunakan sumber air yang 
sama dengan penderita kusta. Sumber air di Desa 
Sumberaji dapat dibagi menjadi 4 yaitu sumur 
pribadi, sumur umum yang disalurkan ke rumah 
penduduk memakai perpipaan, kolam penampungan 
air atau telaga yang disalurkan ke rumah penduduk 
memakai perpipaan dan kolam penampungan 
air atau telaga yang langsung dimanfaatkan 
oleh penduduk. Ke empat sumber air ini yang 
berhubungan langsung dengan penderita kusta 
hanya kolam penampungan air yang digunakan 
langsung oleh penduduk, sedangkan 2 sumber 
air yang lain tidak berhubungan langsung dengan 
penderita kusta meskipun sumber airnya sama 
dengan yang digunakan oleh penderita kusta karena 
disalurkan melalui perpipaan. Sumur pribadi hanya 
dimiliki oleh sebagian kecil dari responden dan 
hanya digunakan oleh keluarga itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Iswahyudi 
(2012) yang menyatakan tidak ada pengaruh 
penggunaan sumber air mandi yang sama dengan 
penderita kusta dengan kejadian kusta subklinis. 
M. leprae mampu hidup di luar tubuh manusia 
dan keluar terutama dari secret nasal. M. leprae 
ditemukan pada tanah di sekitar lingkungan rumah 
penderita, hal ini dibuktikan dengan salah satu 
penelitian menggunakan telapak kaki mencit 
sebagai media kultur, juga dapat dibuktikan bahwa 

M. leprae mampu hidup beberapa waktu di 
lingkungan (Cree and Smith, 1998). M. leprae 
juga dapat ditemukan pada debu rumah penderita, 
air untuk mandi dan mencuci yang dapat 
menjadi sumber infeksi, akan tetapi hal ini masih 
memerlukan penelitian lebih lanjut (Nurjanti 
dan Agusni, 2002). Penelitian Agusni (2004) di 
Gresik didapatkan adanya DNA kuman kusta pada 
air telaga, Mudatsir (2006), Adriaty (2005) dan 
Wahyuni (2009) juga menemukan adanya DNA 
kusta pada sumur penderita kusta.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Proporsi responden yang mengalami 
peningkatan titer antibodi spesifik kusta adalah 
sebesar 41,5%. Faktor yang memengaruhi kenaikan 
titer antibodi spesifik kusta di Desa Sumberaji 
Kabupaten Lamongan adalah pencahayaan alami 
dan status gizi (IMT).

Saran

Penelitian ini perlu dilanjutkan pada tahun- 
tahun yang akan datang, mengingat banyaknya 
penderita kusta subklinis yang meningkat titer 
antibodinya. Pemeriksaan diutamakan pada 
pemeriksaan fisik untuk mendeteksi penderita kusta 
klinis di antara penderita kusta subklinis.

Perlu dilakukan observasi yang ketat terhadap 
anak-anak yang telah menunjukkan kenaikan 
titer antibodi spesifik kusta untuk mencegah 
terjadinya kusta klinis dan kecacatan serta perlu 
dipertimbangkan pemberian kemoprofilaksis pada 
anak-anak yang titer antibodi spesifik kustanya 
diatas 1000 u/ml.

Diperlukan tindakan preventif seper ti 
meningkatkan asupan gizi atau status gizi sehingga 
sistim imunitas bagus untuk mencegah terjadinya 
kusta klinis.

Diperlukan tindakan perbaikan sanitasi rumah, 
terutama untuk pencahayaan dengan cara yang 
sederhana dan murah, misalnya dengan penggunaan 
genteng kaca. Hal ini dimaksudkan agar cahaya 
matahari dapat masuk ke dalam rumah, sehingga 
tingkat pencahayaan di dalam rumah meningkat 
dan sinar ultra violetnya dapat membunuh kuman 
penyakit.

Untuk pemeriksaan pencahayaan perlu 
dikembangkan dengan pemeriksaan sanitasi 
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rumah yang terkait yaitu kondisi lantai rumah dan 
kelembapan, karena lantai rumah yang terbuat dari 
tanah pada musim hujan akan sangat lembab dan 
pada musim kemarau berdebu sehingga tidak baik 
untuk kesehatan. Kondisi seperti ini masih banyak 
dijumpai di perumahan pedesaan.

Untuk pemeriksaan riwayat kontak, perlu 
dibedakan antara kontak serumah dengan kontak 
tidak serumah, karena ada responden yang 
merupakan kontak serumah dengan penderita 
kusta.

REFERENSI

Agusni I., 2003. Penyakit Kusta, Penyakit Tua dengan 
Segudang Misteri. Pidato Penerimaan Jabatan 
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Penyakit Kulit 
dan Kelamin. Universitas Airlangga Surabaya.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
2007. Pedoman Kusta Nasional untuk Sentinel 
Surveilans. Jakarta.

Dinas Kesehatan Jawa Timur. 2010. Profi l Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur 2010. Surabaya.

Dinas Kesehatan Lamongan. 2012. Laporan Kegiatan 
P2 Kusta 2011. Lamongan.

Desikan, K.V., Sreevatsa. 1995. Extended Studies on 
the Viability of Mycobacterium leprae Outsite the 
Human Body. Leprosy Review. 66: 287–295.

Hannan, M., 2011. Analisis Faktor yang memengaruhi 
penularan penyakit kusta berdasarkan pengukuran 
kadar Antibodi anti PGL-1 pada narakontak di 
Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep, Tesis, FKM 
Unair.

Izumi S. ,  1999.  Subclinical  infect ion by 
Mycobacterium lepra. International Jurnal of 
Leprosy, Vol. 67, No. 4, P. 67–71.

Iswahyudi, 2012. Faktor yang Memengaruhi 
Kejadian Kusta Subklinis pada Anak SD di Desa 
Watestani Kecamatan Nguling Pasuruan, Tesis, 
FKM Unair.

Jan Hendrik, R., Dik, F., & Habbama. 2007. The 
Impact of Leprosy Control on the Transmission of 
M. Leprae: is elimination being attained? Leprosy 
Reviewrs, Vol. 78, P. 330–337. 

Kattan et. Al. 2006. The Epidemiology and Clinical 
Presentation of Leprosyin the Pediatric Population 
of Paraguay. http://ymdl.med.yale.edu.

Kerr-Pontes, L.R., Barreto, M.L., Evangelista, C.M., 
Rodrigues, L.C., Heukelbach, J., & Feldmeier, 
H., 2006. Socioeconomic, Environmental, and 
Behavioural Risk Factors for Leprosy in North-
East Brazil: Results of a Case–Control Study. 
International Journal of Epidemiology, 35(4), 
994–1000. 

Leslie A.B, Burton C.W, Cynthia H. Lary, & John R. 
Todd IV. 1997. Environmental Nonhuman Sources 
of Leprosy. Reviews of infectious diseases, Vol. 
9, No. 3, Mey–June.

Mudatsir. 2006. Deteksi Mycobacterium leprae dari 
Sumber Air Penduduk dengan Menggunakan 
Teknik Polymerase Chain Reaction. Seminar 
Nasional Biologi. 271–281.

Murniati. 2009. Faktor Risiko dalam Individu 
dan Luar Individu yang Berhubungan dengan 
Kejadian Kusta di Rumah Sakit Kusta Makassar 
Sulawesi Selatan. Tesis. Program Magister Ilmu 
Kedokteran Tropis. Universitas Gadjah Mada. 
Yogyakarta. 

Notoatmodjo, S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. 
Jakarta: Rineka Cipta.

Sjamsunir A., 1978. Hygiene Perseorangan. Jakarta: 
Bhatara Karya Aksara.

Tauda MI., 2008. Faktor yang Berhubungan dengan 
Kejadian Penyakit Kusta di Kota Ternate, Tesis. 
Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Wahyuni R., 2009. Eksistensi DNA Mycobacterium 
leprae pada Air dan Tanah di Daerah Endemis 
Kusta Jawa Timur (Studi Kasus Kontrol di 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), 
tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 
Surabaya.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


