
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Skabies

1. Definisi

Skabies (gudik) adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi

dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei var hominis dan produknya

(Ronny, 2007).

2. Morfologi

Skabies dapat disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabei var hominis.

Sarcoptes scabiei termasuk filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo

Acarina, famili Sarcoptidae, dan genus Sarcoptes. Pada manusia disebut

Sarcoptes scabiei var hominis. Secara morfologik merupakan tungau

kecil, berbentuk oval, punggungnya cembung, dan bagian perutnya rata.

Tungau ini transient, berwarna putih kotor, dan tidak bermata. Ukuran

betina berkisar antara 330-450 x 250-350 mikron, sedangkan yang

jantan lebih kecil, yakni 200-240 x 150-200 mikron. Bentuk dewasa

mempunyai 4 pasang kaki, 2 pasang kaki di depan sebagai alat untuk

melekat, dan 2 pasang kaki ke dua dan pada betina berakhir dengan

rambut. Pada tungau jantan pasangan kaki ke tiga berakhir dengan

rambut dan kaki ke empat berakhir dengan alat perekat. Setelah
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kopulasi (perkawinan), siklus kehidupan terjadi di atas kulit dengan

kematian tungau jantan.  Terkadang tungau jantan masih dapat hidup

dalam terowongan yang digali oleh yang betina. Tungau betina yang

telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum korneum, dengan

kecepatan 2-3 milimeter sehari dan sambil meletakkan telurnya 2 atau 4

butir hingga mencapai jumlah 40 atau 50 (Sudirman, 2006).

Gambar 3. Morfologi Sarcoptes scabiei (Siregar, 2005)

3. Epidemiologi

Skabies ditemukan di semua negara dengan prevalensi yang bervariasi.

Di beberapa negara yang sedang berkembang, prevalensi skabies sekitar

6-27% dari populasi umum dan cenderung tinggi pada anak-anak serta

remaja. Dari survey yang pernah dilakukan di Peru (1983), di sepanjang

sungai Ucayali ditemukan bahwa pada beberapa desa di mana semua

anak-anak dari penduduk asli desa tersebut mengidap skabies. Di
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negara maju, prevalensi skabies sama pada semua golongan umur. Di

Indonesia sendiri skabies menduduki urutan ke tiga dari 12 penyakit

tersering (Reilly et al., 2007).

4. Patogenesis

Kelainan kulit dapat disebabkan tidak hanya oleh tungau skabies, tetapi

juga oleh penderita sendiri akibat garukan. Gatal yang terjadi

disebabkan oleh sensitisasi terhadap sekreta dan ekskreta tungau yang

memerlukan waktu kira-kira sebulan setelah infestasi. Kelainan kulit

dapat menyerupai dermatitis dengan ditemukannya papul, vesikel, dan

urtikaria. Dengan garukan dapat timbul erosi, ekskoriasi, krusta, dan

infeksi sekunder. Kelainan kulit dan gatal yang terjadi pun dapat lebih

luas dari lokasi tungau (Djuanda, 2010).

5. Diagnosis

Diagnosis bisa ditegakkan dengan menemukan 3 dari 4 tanda kardinal

berikut:

a. Pruritus nokturna (gatal pada malam hari) karena aktivitas tungau

lebih tinggi pada suhu yang lembab dan panas.

b. Umumnya ditemukan pada sekelompok manusia, misalnya

mengenai seluruh anggota keluarga.

c. Adanya terowongan (kunikulus) pada tempat-tempat predileksi

yang berwarna putih atau keabu-abuan, berbentuk garis lurus atau

berkelok, rata-rata panjang 1 cm, pada ujung timbul pustul dan



14

ekskoriasi. Tempat predileksi biasanya daerah dengan stratum

korneum tipis, yaitu sela-sela jari tangan, pergelangan tangan

bagian volar, siku bagian luar, lipat ketiak bagian depan, aerola

mammae, lipat glutea, umbilikus, bokong, genitalia eksterna, dan

perut bagian bawah.

d. Menemukan tungau merupakan hal yang paling diagnostik. Dapat

ditemukan satu atau lebih stadium hidup tungau ini.

Pada pasien yang selalu menjaga kebersihan diri, lesi yang timbul

hanya sedikit sehingga diagnosis kadangkala sulit ditegakkan. Jika

penyakit berlangsung lama, dapat timbul likenifikasi, impetigo, dan

furunkulosis (Wardhana, 2006).

6. Faktor Risiko

a. Bangsa/ras : semua bangsa;

b. Penularan : secara langsung maupun tidak langsung melalui

pakaian, tempat tidur, alat-alat tidur, dan handuk;

c. Lingkungan : populasi yang padat pada suatu tempat

mempermudah penularan penyakit;

d. Daerah : kumuh, dengan kebersihan dan hygiene yang buruk

mempermudah penularan (Andayani, 2005).
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7. Diagnosis Banding

a. Prurigo : biasanya berupa papul dan gatal. Predileksi

pada bagian ekstensor ekstremitas, dan

biasanya gatal pada malam hari.

b. Gigitan serangga : timbul setelah gigitan berupa urtikaria dan

papul.

c. Folikulitis : nyeri  disertai pustula miliar yang dikelilingi

eritema (Dwi, 2008).

8. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan skabies dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Penatalaksanaan secara umum

Pada pasien dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan mandi

teratur setiap hari. Semua pakaian, sprei, dan handuk yang telah

digunakan harus dicuci secara teratur dan bila perlu direndam

dengan air panas. Demikian pula halnya dengan anggota keluarga

yang berisiko tinggi untuk tertular, terutama bayi dan anak-anak,

juga harus dijaga kebersihannya dan untuk sementara waktu

menghindari terjadinya kontak langsung. Secara umum tingkatkan

kebersihan lingkungan maupun perorangan dan tingkatkan status

gizinya. Beberapa syarat pengobatan yang harus diperhatikan,

yaitu:

1) Semua anggota keluarga harus diperiksa dan mungkin semua

harus diberi pengobatan secara serentak.
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2) Penderita harus mandi dengan bersih, bila perlu menggunakan

sikat untuk menyikat badan. Sesudah mandi, pakaian yang

akan dipakai pun harus disetrika.

3) Semua perlengkapan rumah tangga, seperti bangku, sofa, sprei,

bantal, kasur, dan selimut harus dibersihkan dan dijemur di

bawah sinar matahari selama beberapa jam (Sudirman, 2006).

b. Penatalaksanaan secara khusus

Dengan menggunakan obat-obatan dalam bentuk topikal, antara

lain:

1) Belerang endap (sulfur presipitatum), dengan kadar 4-20%

dalam bentuk salep atau krim. Kekurangannya ialah berbau

dan mengotori pakaian dan kadang-kadang menimbulkan

iritasi. Dapat dipakai pada bayi berumur kurang dari 2 tahun.

2) Emulsi benzil-benzoas (20-25%), efektif terhadap semua

stadium, diberikan setiap malam selama tiga hari. Obat ini sulit

diperoleh, sering memberi iritasi, dan kadang-kadang makin

gatal setelah dipakai.

3) Gama benzena heksa klorida (gameksan = gammexane)

kadarnya 1% dalam krim atau losio, termasuk obat pilihan

karena efektif terhadap semua stadium, mudah digunakan, dan

jarang memberi iritasi. Pemberiannya cukup sekali, kecuali

jika masih ada gejala diulangi seminggu kemudian.
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4) Krotamiton 10% dalam krim atau losio juga merupakan obat

pilihan, mempunyai dua efek sebagai anti skabies dan anti

gatal. Harus dijauhkan dari mata, mulut, dan uretra.

5) Permetrin dengan kadar 5% dalam krim, kurang toksik

dibandingkan gameksan, efektivitasnya sama, aplikasi hanya

sekali dan dihapus setelah 10 jam. Bila belum sembuh,

diulangi setelah seminggu. Tidak dianjurkan pada bayi di

bawah umur 12 bulan (Djuanda, 2010).

9. Prognosis

Dengan memperhatikan cara pemakaian obat, syarat pengobatan, dan

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan, maka penyakit ini

memberikan prognosis yang baik (Listautin, 2012).

10. Pencegahan

Pencegahan penyakit skabies dapat dilakukan dengan berbagai cara,

yaitu:

a. Mandi secara teratur dengan menggunakan sabun.

b. Mencuci pakaian, sprei, sarung bantal, dan selimut secara teratur

minimal 2 kali dalam seminggu.

c. Menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali.

d. Tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain.

e. Hindari kontak dengan orang-orang atau kain serta pakaian yang

dicurigai terinfeksi tungau skabies.
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f. Menjaga kebersihan rumah dan berventilasi cukup. Menjaga

kebersihan tubuh sangat penting untuk menjaga infestasi parasit.

Sebaiknya mandi dua kali sehari, serta menghindari kontak

langsung dengan penderita, mengingat parasit mudah menular pada

kulit. Walaupun penyakit ini hanya merupakan penyakit kulit biasa

dan tidak membahayakan jiwa, namun penyakit ini sangat

mengganggu kehidupan sehari-hari. Bila pengobatan sudah

dilakukan secara tuntas, tidak menjamin terbebas dari infeksi ulang,

langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Cuci sisir, sikat rambut, dan perhiasan rambut dengan cara

merendam di cairan antiseptik.

2) Cuci semua handuk, pakaian, sprei dalam air sabun hangat, dan

gunakan setrika panas untuk membunuh semua telurnya, atau

dicuci kering.

3) Keringkan peci yang bersih, kerudung, dan jaket.

4) Hindari pemakaian bersama sisir, mukena, atau jilbab (Depkes,

2007).

Departemen Kesehatan RI (2007) memberikan beberapa cara

pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat dan komunitas

kesehatan, yaitu pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan

sekitarnya, misalnya dengan melakukan isolasi santri. Santri yang

terinfeksi dilarang masuk ke dalam pondok sampai dilakukan

pengobatan. Penderita yang dirawat di rumah sakit pun harus

diisolasi sampai dengan 24 jam setelah dilakukan pengobatan
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efektif. Pengawasan penderita juga dapat dilakukan dengan

desinfeksi serentak, yaitu pakaian dalam dan sprei yang digunakan

oleh penderita dalam 48 jam pertama sebelum pengobatan dicuci

dengan menggunakan sistem pemanasan pada proses pencucian

dan pengeringan yang bertujuan untuk membunuh kutu dan telur.

B. Pengetahuan

1. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6

tingkatan, yaitu:

a. Tahu

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh

sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,

menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan meramalkan terhadap

objek yang dipelajari.
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c. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real

(sebenarnya).

d. Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam

satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menyambungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan

yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk

menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek (Meliono, 2007).

2. Pengukuran Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur berdasarkan isi materi dan kedalaman

pengetahuan. Isi materi dapat diukur dengan metode wawancara atau

angket, sedangkan kedalaman pengetahuan dapat diukur berdasarkan

tingkatan pengetahuan (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan dapat

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan apabila diberikan skor dalam

penilaian, yaitu:
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a. Baik (>75%);

b. Sedang (40-75%);

c. Kurang (<40%) (Pratomo, 2005).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang

atau kelompok dan juga usaha mendewasakan seseorang melalui

upaya pengajaran dan pelatihan baik di sekolah ataupun di luar

sekolah. Makin tinggi pendidikan, makin mudah seseorang

menerima pengetahuan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi

persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan teknologi

baru. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi persepsi seseorang, karena dapat membuat

seseorang untuk lebih mudah mengambil keputusan dan bertindak.

b. Usia

Semakin banyak usia seseorang, maka semakin bijaksana dan

banyak pengalaman/hal yang telah dijumpai dan dikerjakan untuk

memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang

dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan

yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara

ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata.
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c. Sumber Informasi

Seseorang yang mempunyai sumber informasi lebih banyak akan

mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Informasi yang diperoleh

dari beberapa sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan

seseorang. Bila seseorang banyak memperoleh informasi, maka ia

cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas.

d. Sumber Pengetahuan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk

memperoleh pengetahuan. Upaya-upaya serta cara-cara tersebut

yang dipergunakan dalam memperoleh pengetahuan, yaitu:

1) Orang yang Memiliki Otoritas

Salah satu upaya seseorang mendapatkan pengetahuan yaitu

dengan bertanya pada orang yang memiliki otoritas atau yang

dianggapnya lebih tahu. Pada zaman modern ini, orang yang

ditempatkan memiliki otoritas, misalnya dengan pengakuan

melalui gelar, termasuk juga dalam hal ini misalnya, hasil

publikasi resmi mengenai kesaksian otoritas tersebut, seperti

buku-buku atau publikasi resmi pengetahuan lainnya.

2) Indera

Indera adalah peralatan pada diri manusia sebagai salah satu

sumber internal pengetahuan. Dalam filsafat science modern

menyatakan bahwa pengetahuan pada dasarnya adalah dan

hanyalah pengalaman-pengalaman konkrit kita yang terbentuk

karena persepsi indera, seperti persepsi penglihatan,
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pendengaran, perabaan, penciuman, dan pencicipan dengan

lidah.

3) Akal

Dalam kenyataannya ada pengetahuan tertentu yang bisa

dibangun oleh manusia tanpa harus atau tidak bisa

mempersepsinya dengan indera terlebih dahulu. Pengetahuan

dapat diketahui dengan pasti dan dengan sendirinya karena

potensi akal.

4) Intuisi

Salah satu sumber pengetahuan yang mungkin adalah intuisi

atau pemahaman yang langsung tentang pengetahuan yang

tidak merupakan hasil pemikiran yang sadar atau persepsi rasa

yang langsung. Intuisi dapat berarti kesadaran tentang data-

data yang langsung dirasakan (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan di sini adalah segala sesuatu yang diketahui responden

dalam usaha pencegahan penyakit skabies, meliputi pengertian

penyakit skabies, cara penularan baik langsung maupun tidak

langsung, masa inkubasi kuman skabies, gejala-gejala penyakit

skabies, daerah yang paling sering terkena, dan cara-cara

pencegahan agar tidak tertular (Andayani, 2005).
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C. Praktik Kebersihan Diri

1. Pengertian Praktik Kebersihan Diri

Kebersihan perorangan adalah cara perawatan diri manusia untuk

memelihara kesehatan. Kebersihan perorangan sangat penting untuk

diperhatikan. Pemeliharaan kebersihan perorangan diperlukan untuk

kenyamanan individu, keamanan, dan kesehatan (Potter, 2005).

Praktik kebersihan diri menjadi sangat penting karena personal hygiene

yang baik akan meminimalkan pintu masuk (port de entry)

mikroorganisme yang ada di mana-mana dan pada akhirnya mencegah

seseorang terkena penyakit. Praktik kebersihan diri merupakan

perawatan diri di mana seseorang merawat fungsi-fungsi tertentu,

seperti mandi dan kebersihan tubuh secara umum. Kebersihan diri

dilakukan untuk kenyamanan, keamanan, dan kesehatan seseorang.

Kebersihan diri merupakan langkah awal mewujudkan kesehatan diri.

Tubuh yang bersih meminimalisasi risiko seseorang terhadap

kemungkinan terjangkitnya suatu penyakit yang berhubungan dengan

kebersihan diri yang tidak baik. Praktik kebersihan diri yang tidak baik

akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit, seperti penyakit

kulit, penyakit infeksi, penyakit mulut, dan penyakit saluran cerna

(Lubis et al., 2011).

Praktik kebersihan diri dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan

apabila diberikan skor dalam penilaian, yaitu:
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a. Baik (>75%);

b. Sedang (40-75%);

c. Kurang (<40%) (Pratomo, 2005).

Listautin (2012) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna

antara praktik kebersihan diri dengan kebersihan kulit, tangan, dan kuku

terhadap keluhan kesehatan salah satunya, yaitu keluhan gangguan kulit

pada pemulung.

2. Upaya Memelihara Kebersihan Diri

Upaya yang bisa dilakukan untuk memelihara kebersihan diri, antara

lain:

a. Kebersihan Kulit

Kebersihan individu yang buruk atau bermasalah akan

mengakibatkan berbagai dampak baik fisik maupun psikososial.

Dampak fisik yang sering dialami seseorang tidak terjaga dengan

baik adalah gangguan integritas kulit. Kulit yang pertama kali

menerima rangsangan, seperti rangsangan sentuhan, rasa sakit,

maupun pengaruh buruk dari luar. Kulit berfungsi untuk

melindungi permukaan tubuh, memelihara suhu tubuh, dan

mengeluarkan kotoran-kotoran tertentu. Kulit juga penting bagi

produksi vitamin D oleh tubuh yang berasal dari sinar ultraviolet.

Mengingat pentingnya kulit sebagai pelindung organ-organ tubuh

di dalamnya, maka kulit perlu dijaga kesehatannya. Penyakit kulit

dapat disebabkan oleh jamur, virus, dan parasit hewan. Salah satu
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penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit adalah skabies (Rianti

et al., 2010).

Sabun dan air adalah hal yang penting untuk mempertahankan

kebersihan kulit. Mandi yang baik adalah 1) Satu sampai dua kali

sehari, khususnya di daerah tropis. 2) Bagi yang terlibat dalam

kegiatan olah raga atau pekerjaan lain yang mengeluarkan banyak

keringat dianjurkan untuk segera mandi setelah selesai kegiatan

tersebut. 3) Gunakan sabun yang lembut. 4) Bersihkan anus dan

genitalia dengan baik karena pada kondisi tidak bersih, sekresi

normal dari anus dan genitalia akan menyebabkan iritasi dan

infeksi. 5) Bersihkan badan dengan air setelah memakai sabun dan

handuk yang tidak sama dengan orang lain (Siregar, 2004).

b. Kebersihan Tangan dan Kuku

Bagi penderita skabies, akan sangat mudah penyebaran penyakit ke

wilayah tubuh yang lain. Oleh karena itu, butuh perhatian ekstra

untuk kebersihan tangan dan kuku sebelum dan sesudah

beraktivitas, yaitu dengan 1) cuci tangan sebelum dan sesudah

makan serta setelah ke kamar mandi dengan menggunakan sabun.

Menyabuni dan mencuci harus meliputi area antara jari tangan,

kuku, dan punggung tangan. 2) Handuk yang digunakan untuk

mengeringkan tangan sebaiknya dicuci dan diganti setiap hari. 3)

Jangan menggaruk atau menyentuh bagian tubuh seperti telinga dan
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hidung saat menyiapkan makanan. 4) Pelihara kuku agar tetap

pendek (Siregar, 2004).

c. Kebersihan Genitalia

Karena minimnya pengetahuan tentang kebersihan genitalia,

banyak kaum remaja putri maupun putra mengalami infeksi di alat

reproduksinya akibat garukan, apalagi seorang anak tersebut sudah

mengalami skabies di area tertentu, maka garukan di area genitalia

akan sangat mudah terserang penyakit kulit skabies, karena area

genitalia merupakan tempat yang lembab dan kurang sinar

matahari. Salah satu contoh pendidikan kesehatan di dalam

keluarga, misalnya bagaimana orang tua mengajarkan anak cebok

secara benar. Seperti penjelasan, bila ia hendak cebok harus

dibasuh dengan air bersih. Caranya menyiram dari depan ke

belakang, bukan belakang ke depan. Apabila salah, pada alat

genital anak perempuan akan lebih mudah terkena infeksi karena

kuman dari belakang (dubur) akan masuk ke dalam alat genital.

Kebersihan genital lain yang harus diperhatikan adalah pemakaian

celana dalam. Apabila ia mengenakan celana pun, pastikan

celananya dalam keadaan kering. Bila alat reproduksi lembab dan

basah, maka keasaman akan meningkat dan itu memudahkan

pertumbuhan jamur (Wardhana, 2006).
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Kebersihan Diri

a. Body Image

Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi

kebersihan diri, misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga

individu tidak peduli terhadap kebersihannya.

b. Praktik Sosial

Pada anak-anak yang selalu dimanja dalam kebersihan diri, maka

kemungkinan akan terjadi perubahan pola praktik kebersihan diri.

c. Status Sosial Ekonomi

Praktik kebersihan diri memerlukan alat dan bahan, seperti sabun,

pasta gigi, sikat gigi, sampo, dan alat mandi yang semuanya

memerlukan uang untuk menyediakannya.

d. Pengetahuan

Pengetahuan praktik kebersihan diri sangat penting karena

pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan, misalnya

pasien penderita DM harus menjaga kebersihan kakinya.

e. Budaya

Di sebagian masyarakat, jika individu sakit tertentu, maka tidak

boleh dimandikan.

f. Kebiasaan Seseorang

Ada kebiasaan seseorang yang menggunakan produk tertentu

dalam perawatan dirinya, seperti penggunaan sabun dan sampo.
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g. Kondisi Fisik

Pada keadaan sakit tertentu, kemampuan untuk merawat diri

berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya (Wardhana,

2006).


