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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

1. Kondisi fisik rumah penderita kusta di Kabupaten Kendal adalah sebagian 

besar  (72,7%) mempunyai jenis lantai yang tidak memenuhi syarat, (61,5%) 

mempunyai kelembaban rumah tidak memenuhi syarat dan  (57,7 %) 

mempunyai kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat  

2. Mayoritas penderita (80,8%) memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta  

3. Mayoritas penderita (57,7%) mempunyai lama kontak > 2 tahun dengan 

penderita 

4. Mayoritas penderita (73,1%) mempunyai personal hygiene yang buruk 

5. Kejadian kusta di Kabupaten Kendal pada bulan Januari 2016 sampai Januari 

2017 ditemukan 26 kasus baru 

6. Ada hubungan antara jenis lantai dengan kejadian kusta di Kabupten Kendal 

dengan nilai p (0,012) dan nilai OR 5,338  

7. Ada hubungan antara kelembaban rumah dengan kejadian kusta di Kabupten 

Kendal dengan nilai p (0,026) dan nilai OR 4,343 

8. Ada hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian kusta di Kabupten 

Kendal dengan nilai p (0,049) dan nilai OR 3,701 

9. Ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta di Kabupten 

Kendal dengan nilai p (0,000) dan nilai OR 17 

10. Tidak ada hubungan antara lama kontak dengan kejadian kusta di Kabupten 

Kendal dengan nilai p (0,809) dan nilai OR (0,406) 

11. Ada hubungan yang bermakna antara personal hygiene  dengan kejadian kusta   

di  Kabupten Kendal dengan nilai p (0,001) dan nilai OR 9,048 
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B.   SARAN  

1. Bagi Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan kerjasama dengan jajaran di 

bawahnya dan meningkatkan upaya program pemberantasan penyakit 

kusta  

2. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih menyadari faktor risiko tersebut 

(jenis lantai, kelembaban rumah, kepadatan hunian, riwayat kontak dan 

personal hygiene), sehingga diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dan 

berperan serta aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyakit kusta seperti menjaga kebersihan perseorangan agar tidak 

memudahkan perkembangan bakteri. 

3. Bagi peneliti selanjutnya , diharapkan peneliti selanjutnya melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel yang  belum diteliti 

selain  (jenis lantai, kepadatan hunian, kelembaban, lama kontak, riwayat 

kontak dan personal hygiene ) 
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