
 
 

Penyakit kusta merupakan masalah dunia,  terutama bagi Negara-negara 

berkembang. Di Indonesia pada tahun 1997 tercatat 33.739 orang, yang merupakan 

negara ketiga terbanyak penderitanya setelah India dan Brasil.  

Lebih dari separuh penderita (72,25%) yang terdaftar sekarang berada di Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan DKI Jakarta. Tetapi 

sampai 2001, ditemukan sebanyak 14.061 orang penderita baru, dan apabila ditambah 

dengan penyandang kusta yang sudah sembuh, seluruhnya mencapai 272.252 orang. 

Sedangkan sampai akhir September 2002, dilaporkan ada 16.824 kasus baru. 

Penyakit kusta tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga 

masalah psikologis penderita. Sebagian masyarakat mengenal penyakit kusta dari tradisi 

kebudayaan dan agama, sehingga banyak yang berpendapat tentang kusta merupakan 

penyakit yang sangat menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, dan yang paling 

parah dianggap menerima kutukan dari Tuhan. Hal ini yang menyebabkan penderita 

kesulitan untuk sembuh, 

Penyakit kusta merupakan penyakit yang tidak diketahui sejak kapan 

ditemukan, namun dipercaya sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi dan  di India 

dan Jepang 1000 tahun sebelum Masehi.  

 

Klasifikasi 

Klasifikasi : Bacteria 
 

Kingdom : Actinobacteria 

Phylum : Actinomytales 

Order : Corynebacterineae 

Suborder : Mycobacteriaceae 

Genus  : Mycobacterium 

Species : Mycobacterium leprae 

 



Morfologi 

Penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri pathogen Mycobacterium leprae 

yang ditemukan oleh seorang ahli fisika Norwegia bernama Gerhard Armauer Hansen, 

pada tahun 1874 lalu. Mycobacterium leprae merupakan salah satu kuman yang 

berbentuk basil dengan ukuran 3-8 Um x 0,5 Um, tahan asam dan alkohol. 

Penelitian dengan mikroskop electron tampak bahwa M. leprae mempunyai 

dinding yang terdiri atas 2 lapisan, yakni lapisan padat terdapat pada bagian dalam yang 

terdiri atas peptidoglikan dan lapisan transparan pada bagian luar yang terdiri atas 

lipopolisakarida dan kompleks protein-lipopolisakarida. Dinding polisakarida ini adalah 

suatu arabinogalaktan yang diesterifikasi oleh asam mikolik dengan ketebalan 20nm 

(9,10). Tampaknya peptidoglikan ini mempunyai sifat spesifik (11) pada M.leprae , yaitu 

adanya asam amino glisin,sedangkan pada bakteri lain mengandung alanin.  M. leprae ini 

merupakan basil gram positif karena sitoplasma basil ini mempunyai struktur yang sama 

dengan basil gram positif yang lain yaitu mengandung DNA dan RNA   

 

Gejala 

Umumnya gejala dan tanda dari 
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penyakit ini kelainan kulit dimulai dari 

bercak putih bersisik halus pada bagian 

tubuh, tidak gatal, namun semakin lama 

semakin membesar dan meluas. Jika 

saraf sudah kena, penderita mengeluh 

kesemutan pada bagian tertentu, ataupun 

susah menggerakkan anggota badan 

yang berlanjut dengan kekakuan sendi.  

 

Rata-rata periode inkubasinya adalah 2-3 tahun, namun dapat bervariasi dari 6 

ulan sampai 40 tahun bahkan lebih. Menurut sebagian besar pasien, tanda awal dari 

enyakit ini adalah merasa tebal pada kulit yang nantinya akan berkembang menjadi lesi 

tau kelainan kulit dalam beberapa tahun. Kulit menjadi kehilangan kepekaan terhadap 

emperatur (panas dan dingin) diikuti dengan hilangnya kepekaan sentuhan ringan, raba, 

yeri dan tekanan. Kehilangan respons sensoris biasanya dimulai dari jari tangan dan 

 



kaki. Hal ini desebabkan karena kerusakan saraf pada tangan dan kaki. Lebih berat lagi, 

dapat terjadi kesulitan menggunakan jari-jari tangan untuk bekerja misalnya menulis atau 

mengangkat piring, kekakuan jari-jari bahkan dapat terjadi pemendekan jari-jari. 

 

Penularan 

M.leprae  ini merupakan basil obligat intraseluler yang terutama dapat 

berkembang biak di dalam sel Schwann saraf dan makrofag kulit. Bakteri ini merupakan 

bakteri yang menyerang kulit dan syaraf tepi. M. leprae berkembang biak secara perlahan 

dengan cara binary fision yang membutuhkan waktu 11-13 hari. Pertumbuhan yang 

sangat lambat ini tidak diragukan sebagai faktor utama yang menyebabkan masa inkubasi 

yang sangat lama dari kusta dan menyebabkan semua manifestasi klinisnya menjadi 

kronis  

Cara penularan penyakit ini belum diketahui secara pasti. Namun, kemungkinan 

besar dekat dengan penderita sangat besar pengaruhnya pada penularan. Berjuta-juta basil 

dikeluarkan melalui lendir hidung pada penderita kusta tipe lepromatosa yang tidak 

diobati, dan basil terbukti dapat hidup selama 7 hari pada lendir hidung yang kering. 

Ulkus kulit pada penderita kusta lepromatusa dapat menjadi sumber penyebar basil. 

Organisme kemungkinann masuk melalui saluran pernafasan atas dan juga melalui kulit 

yang terluka. Pada kasus anak-anak dibawah umur satu tahun, penularannya diduga 

melalui plasenta. 

Sebetulnya perjalanan penyakitnya itu sendiri cukup lama, karena itu disebut 

penyakit menahun. Semua orang bisa terkena penyakit ini, namun pada umumnya 

manusia kebal terhadap penyakit ini. Tetapi apabila sifat kekebalannya melemah maka 

seseorang akan mudah terkena penyakit ini. Jadi penyakit kusta sangat berkaitan dengan 

proses kekebalan. Oleh karena itu penyakit ini banyak diderita di negara-negara 

berkembang pada penduduk miskin yang kehidupannya berhimpitan dengan sosial 

ekonomi yang lemah. 

 

 

 

 

 



Klasifikasi penyakit kusta 

 Klasifikasi yang banyak dipakai pada bidang penelitian adalah klasifikasi yang banyak 

dipakai pada bidang penelitian adalah klasifikasi menurut Ridley dan Jopling yang 

mengelompokkan penyakit kusta menjadi 5 tipe yaitu: 

1. Tipe tuberculoid- tuberculoid (TT) 

2. Tipe borderline tuberculoid (BT) 

3. Tipe borderline- borderline (BB) 

4. Tipe borderline lepromatous (BL) 

5. Tipe lepromatous- lepromatous (LL) 

 

Untuk program pengobatan, WHO membaginya atas kelompok tipe kering atau 

Pausibasiler (PB) dan kelompok tipe basah atau multibasiler (MB). Yang sangat menular 

adalah tipe basah atau Multibacillary (MB) dan hampir sebagian besar penderita ini, tipe 

MB yang biasanya mudah menular pada orang lain. Yang dimaksud kusta PB adalah 

kusta dengan hasil BTA(Basil Tahan Asam ) (-) pada pemeriksaan kerokan kulit, yaitu 

tipe TT dan BT. Bila pada tipe-tipe itu disertai BTA (+), maka akan dimasukkan ke 

dalam kuts MB. Sedangkan kusta MB adalah semua penderita kusta tipe BB, BL dan LL 

atau apapun klasifikasi klinisnya dengan BTA (+). 

 

Kusta dengan multibasiler(MB): 

• 600mg rifampisin dan 3000mg clofazimin setiap 4 minggu 

• 5 mg clofazimin dan 100 kg dapsone setiap hari selama 24 minggu 

Kusta dengan paucibasil(PB): 

• 600 mg rifampisin setiap 4 minggu 

• 100 mg dapsone setiap hari selama 6 bulan.  

 

Penggunaan kombinasi obat baru yang lebih efektif juga menjadi perhatian utama. 

Beberapa macam obat baru yang telah berhasil diidentifikasi untuk pengobatan penyakit 

kusta adalah derivat dan rifamisin, antibiotik beta-lactam, aminoglikosid, kuinolon 

(pefloxacin, ofloxacin dan sparfioxacin) minosiklin, larithromisin, serta kombinasi antara 

ofloxacin dan rifampisin. 



 

 ofloxacin dan rifampicin 

Pada tahun 1992 telah dilakukan percobaan obat dalam skala besar yang 

dilaksanakan di Brazil, Kenya, Mali, Myanmar, Pakistan, Filipina dan Vietnam. 

Pengobatan ini diberikan secara oral, yang merupakan gabungan antibiotik baru yaitu 

ofloxacin dengan rifampisin. Dalam percobaan yang melibatkan 4000 pasien tersebut, 

dibandingkan penggunaan regimen baru dengan regimen MDT standar, hasilnya dapat 

dilihat setelah 4 sampai 5 tahun kemudian. Kombinasi dengan obat ini ternyata dapat 

memperpendek waktu penyembuhan menjadi 1 bulan dibandingkan dengan standar 

pengobatan yang sudah ada yaitu 6 bulan sampai 4 tahun. 

Cara kerja antibiotik ofloxacin ini adalah membunuh baksil lepra dengan 

menghambat enzim yang mengontrol jalannya DNA coils yang masuk ke dalam baksil. 

Ofloxacin menjadi alternatif kedua setelah rifampisin karena kecepatan dan efikasinya 

dalam membunuh baksil lepra yang telah dilakukan pada percobaan dengan teknik foot 

pad pada mencit. Minimum ofloxacin yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan 

Myco bacterium leprae adalah 50 mg/kg berat badan, sedangkan untuk rifampisin dan 

rifabutin adalah 0.003% dan 0.00l% 
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