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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi menular seksual (IMS) adalah infeksi yang penularannya terutama 

melalui hubungan seksual. Cara hubungan seksual tidak hanya terbatas secara 

genito-genital saja, tetapi dapat juga secara oro-genital dan anal-genital sehingga 

kelainan yang timbul tidak terbatas hanya pada daerah genital tetapi juga pada 

daerah ekstra genital. Tidak semua IMS ditularkan hanya melalui hubungan 

seksual, tetapi ada IMS yang dapat menular melalui kontak langsung dengan alat-

alat yang tercemar seperti handuk, termometer, jarum suntik, melalui cairan tubuh 

(darah, cairan vagina, sperma dan saliva) atau penularan ibu hamil kepada janin saat 

mengandung atau saat inpartu (proses kelahiran) (Daili & Zubier, 2016). IMS 

merupakan penyebab global utama penyakit akut, infertilitas, cacat jangka panjang 

dan kematian dengan konsekuensi medis dan psikologis yang serius antar manusia 

(Bjekic et al., 2016). 

Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari satu juta kasus IMS 

terjadi di seluruh dunia setiap harinya pada penduduk dengan rentang usia 15-49 

tahun. IMS yang paling penting adalah infeksi Human Immunodeficiency Virus 

(HIV), hepatitis B, sifilis, gonore, infeksi klamidia, trikomoniasis, ulkus mole, 

herpes genital dan kutil kelamin. Pada tahun 2012 diperkirakan terjadi 357 juta 

kasus baru infeksi empat jenis IMS kurabel yaitu klamidia, gonore, trikomoniasis 

dan 56 juta kasus diantaranya adalah sifilis (WHO, 2017). 

Sifilis merupakan IMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum 

yang bersifat kronik dan sistemik karena memiliki masa laten, dapat menyerang 

hampir semua alat tubuh, menyerupai banyak penyakit dan ditularkan dari ibu ke 

janin (Djuanda, 2016). Berdasarkan hasil surveilans yang disusun oleh Division of 

STD Prevention, pelaporan tingkat nasional sifilis primer dan sekunder (P&S) di 

Amerika pada tahun 2000 dan 2001 adalah 2,1 kasus per 100.000 populasi, tingkat 

terendah sejak pelaporan dimulai pada tahun 1941 namun terus meningkat hampir 

setiap tahun sejak tahun 2001. Pada tahun 2015, total 23.872 kasus sifilis P&S 
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dilaporkan dan tingkat sifilis P&S nasional meningkat menjadi 7,5 kasus per 

100.000 penduduk, 19,0% meningkat dari 2014 dan selama tahun 2014-2015, 

dengan peningkatan pada laki-laki (18,1%) dan pada perempuan (27,3%). Kenaikan 

di kalangan wanita ini menjadi perhatian khusus karena kasus sifilis kongenital 

cenderung akan meningkat jika tingkat sifilis P&S di kalangan wanita meningkat 

(Division of STD Prevention, 2016). 

Selama tahun 2000-2015, kenaikan tingkat sifilis P&S terutama disebabkan 

oleh meningkatnya kasus di antara laki-laki dan khususnya di kalangan Lelaki Seks 

dengan Lelaki (LSL). Pada tahun 2015, pria menyumbang lebih dari 90% dari 

semua kasus sifilis P&S dan dari angka tersebut yang jenis kelamin pasangan 

seksnya diketahui adalah 81,7% LSL. (Division of STD Prevention, 2016). 

Berdasarkan hasil Surveilans Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) tahun 

2011 yang dilaksanakan di 23 kota/kabupaten di 11 provinsi di Indonesia, 

prevalensi sifilis tertinggi ditemukan pada Waria (25%), kemudian diikuti Wanita 

Penjaja Seks Langsung (WPSL) (10%), LSL (9%), Narapidana (Warga Binaan 

Pemasyarakatan/WBP) (5%), Pria Potensial Risti (pelaut, Tenaga Kerja Bongkar 

Muat/TKBM, supir truk, tukang ojek) (4%), Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung 

(WPSTL) (3%), dan Pengguna NAPZA Suntik (Penasun) (2%). Prevalensi sifilis 

pada LSL tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan hasil STBP 

tahun 2007, yaitu dari 4% menjadi 13%, begitu juga pada waria (27% menjadi 28%) 

dan Penasun (1% menjadi 3%) (Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Menurut Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tercatat angka kejadian sifilis sebanyak 

102 kasus di Jakarta dengan jumlah penderita laki-laki sebesar 76,47% dan 

penderita perempuan sebesar 23,53% serta penderita terbanyak pada golongan 

umur 25-49 tahun sebesar 54,9% (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016). 

Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian analitik observasional dari sampel 186 

pasien sifilis di Poliklinik Kulit Dan Kelamin RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 

2011-2015 dengan hasil analisis pasien sifilis terbanyak berjenis kelamin laki-laki 

(87%) dan berusia 26-35 tahun (41,3%) (Pebryanty, 2016). 
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Insidens IMS meningkat di berbagai negara di dunia namun angka-angka 

yang dilaporkan mengenai penyakit ini tidak menggambarkan angka yang 

sesungguhnya diakibatkan oleh beberapa sebab salah satunya yaitu belum ada 

peraturan yang mengharuskan pelaporan kasus baru IMS yang ditemukan kecuali 

infeksi HIV. Bila ada laporan pun sistem pelaporan yang berlaku belum seragam 

dan banyaknya kasus IMS asimtomatik terutama pada pasien perempuan serta 

pengawasan pada risiko IMS belum berjalan dengan baik juga menjadi faktor 

lemahnya angka insidens yang dilaporkan (Daili & Zubier, 2016). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yang disusun 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, didapatkan jumlah penduduk yang 

memanfaatkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit 

dan klinik sejumlah 2.463.560 penduduk dengan jumlah kunjungan sebanyak 

2.095.693 kunjungan. Laporan ini menempatkan Kota Jakarta Barat sebagai kota 

dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 dan jumlah kunjungan terbanyak ke-1 

dalam pemanfaatan Puskesmas oleh penduduk. Kota Jakarta Barat dan Jakarta 

Pusat merupakan kota yang luas wilayahnya kecil namun Kota Jakarta Barat 

memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi di DKI Jakarta sebesar 19.017,76 

jiwa per km2 (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016).  

Puskesmas Kecamatan Tamansari merupakan salah satu dari delapan 

Puskesmas kecamatan di Kota Jakarta Barat yang kepadatan penduduknya sebesar 

26.445,77 penduduk per km2. Puskesmas ini memiliki beberapa pelayanan untuk 

IMS seperti uji coba sukarela dan Layanan Ramah LSL yang merupakan salah satu 

kelompok berisiko tinggi terhadap penyakit sifilis (Puskesmas Kecamatan 

Tamansari, 2017). 

Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri 

Treponema pallidum dengan gejala antara lain ruam-ruam merah di sekitar tempat 

masuknya bakteri dan apabila tidak diobati maka bakteri akan menyebar ke seluruh 

tubuh dan menyerang jantung, sistem saraf pusat, pembuluh darah besar dan organ 

lainnya. Cara penularannya melalui kontak seksual, penggunaan alat-alat kesehatan 

yang terkontaminasi seperti jarum suntik dan dari ibu hamil ke janin. Beberapa 

kontak seksual yang berisiko tinggi tertular sifilis antara lain berhubungan seksual 
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yang tidak aman dan perilaku seksual yang menyimpang, terutama pada hubungan 

seksual dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya, dapat juga disebut 

sebagai zina. Hubungan seksual di luar pernikahan (zina) dan perilaku seksual 

menyimpang merupakan perbuatan yang keji bahkan hukumannya sudah 

ditentukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Seseorang yang menjadikan Islam 

sebagai pedoman hidupnya dapat mencegah dirinya dari perilaku-perilaku seksual 

yang merugikan dirinya sendiri, keluarga bahkan keturunannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sifilis merupakan IMS yang bersifat kronik dan sistemik yang pada tahun 2015 

tercatat angka kejadian sifilis sebanyak 102 kasus di Jakarta. Insidens IMS yang 

meningkat di berbagai negara memuat angka kejadian yang tidak menggambarkan 

angka sesungguhnya karena belum ada peraturan dalam pelaporan kasus baru IMS 

yang ditemukan kecuali infeksi HIV dan terdapat banyak kasus sifilis asimtomatik 

pada wanita. Peningkatan insidens sifilis, terutama di Jakarta, juga disebabkan oleh 

kelompok berisiko tinggi yang semakin banyak. Puskesmas Kecamatan Tamansari 

Jakarta Barat memiliki beberapa pelayanan IMS dan merupakan salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan yang banyak dikunjungi masyarakat namun belum memiliki 

data mengenai angka kejadian dan karakteristik penderita sifilis. Maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui bagaimana angka kejadian dan karakteristik penderita 

sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari periode Januari 2014 – Desember 2016. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

a. “Berapa angka kejadian sifilis pada tahun 2014 – 2016 di Puskesmas Kecamatan 

Tamansari?” 

b. “Bagaimana karakteristik penderita sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari 

periode Januari 2014 – Desember 2016?” 

c. “Bagaimana tinjauan Islam tentang angka kejadian dan karakteristik penderita 

sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari pada tahun 2014 – 2016?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui angka kejadian sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari pada 

tahun 2014 – 2016. 

b. Mengetahui karakteristik penderita sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari 

periode Januari 2014 – Desember 2016. 

c. Mengetahui tinjauan Islam tentang angka kejadian dan karakteristik penderita 

sifilis di Puskesmas Kecamatan Tamansari pada tahun 2014 – 2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

mengenai infeksi menular seksual khususnya sifilis serta dapat mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas YARSI. 

 

1.5.2 Institusi 

Penelitian ini merupakan bahan masukan bagi civitas akademika Universitas 

YARSI dan memperkaya perbendaharaan penelitian di Universitas YARSI. 

 

1.5.3 Masyarakat 

Sebagai bahan masukan bagi dokter dan tenaga kesehatan lain dalam meningkatkan 

upaya pencegahan kejadian sifilis dan dapat digunakan sebagai data untuk 

penelitian selanjutnya serta sebagai sumber informasi mengenai perilaku seksual 

berisiko untuk sifilis bagi masyarakat luas sehingga masyarakat juga dapat 

berkontribusi dalam upaya pencegahan terjadinya sifilis. 

 

1.5.4 Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai 

angka kejadian dan karakteristik pasien yang menderita sifilis pada periode Januari 

2014 – Desember 2016 sehingga dapat melakukan upaya untuk menurunkan angka 

kejadiannya dan meningkatkan promosi serta pelayanan kesehatan. 

 




