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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi geografis Indonesia merupakan daerah tropis dengan suhu  dan 

kelembaban tinggi menyebabkan infeksi jamur banyak ditemukan (Nasution, 

2005). Data 10 besar penyakit di Poliklinik Kulit dan Kelamin RS. DR. Sardjito 

tahun 2008 menunjukkan bahwa dermatofitosis menduduki peringkat kedua, 

sedangkan dari bagian jamur sendiri menduduki peringkat pertama atau kasus 

yang paling sering dijumpai (Qomariah, 2008). 

Dermatofitosis adalah infeksi jamur superfisial yang disebabkan oleh 

dematofit, yang merupakan kelompok jamur  dengan kemampuan dapat melekat 

pada keratin dan menggunakannya sebagai sumber nutrisi yang memungkinkan 

jamur tersebut untuk berkoloni pada jaringan yang mengandung keratin seperti 

stratum korneum epidermis, rambut, dan kuku. Di Indonesia dermatofitosis 

merupakan 52% dari dermatomikosis dengan tinea kruris, tinea korporis dan tinea 

pedis merupakan dermatofitosis terbanyak (Verma, 2008). 

Tinea pedis adalah dermatofitosis pada kaki, terutama pada sela-sela jari 

dan telapak kaki. Tiga genus utama yang menjadi penyebabnya adalah 

Trichophyton, Epidermophyton, dan Microsporum, sedangkan spesies yang paling 

sering menyebabkan tinea pedis adalah Trichophyton rubrum dan Trichophyton 

mentagrophytes (Budimulja, 2010). Dermatofit pada tinea pedis berkembang pada 

suhu 25-280 C dan timbulnya infeksi tersebut pada kulit manusia di dukung oleh 

kondisi yang panas, lembab, keadaan sosial ekonomi yang rendah, menurunnya 
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daya tahan tubuh yang dapat dipengaruhi oleh status gizi, serta tingkat kebersihan 

diri (Courtney, 2009). Tingkat kebersihan diri berperan dalam penularan jamur 

karena dapat melalui kontak langsung dengan kulit penderita ataupun melalui 

perantara secara tidak langsung seperti peralatan mandi, dan pakaian (Carlo, 

2005). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryanti (2005) ditemukan 

24,35% kejadian tinea pedis pada anggota Brimob Semarang. Hal ini disebabkan 

karena pemakaian sepatu tertutup dalam waktu yang lama yang dapat menjadi 

faktor resiko tumbuhnya jamur tinea pedis dan menyebabkan infeksi yang sering 

diderita oleh tentara (Carlo, 2005). Selain karena pemakaian sepatu tertutup untuk 

waktu yang lama, bertambahnya kelembaban karena keringat, pecahnya kulit 

karena mekanis, dan paparan terhadap jamur merupakan faktor resiko yang 

menyebabkan terjadinya tinea pedis (Budimulja, 2010).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan higiene personal dengan terjadinya tinea pedis pada prajurit TNI 

Yonzipur 9. Peneliti memilih Batalyon Zeni Tempur 9 Divisi Infantri I Kostrad 

Ujung Berung Bandung Timur karena selain populasinya yang banyak Yozipur 9 

merupakan Batalyon Zeni Tempur nomor satu di Indonesia yang aktif dalam 

kegiatan detasemen lapangan atau latihan luar sehingga berisiko tinggi terpapar 

jamur yang menyebabkan tinea pedis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan higiene personal dengan terjadinya tinea pedis pada 

prajurit TNI Yonzipur 9? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan higiene personal dengan tinea pedis pada 

prajurit TNI di Yonzipur 9. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran higiene personal pada prajurit TNI di 

Yonzipur 9. 

2. Untuk mengetahui angka kejadan tinea pedis pada prajurit TNI di 

Yonzipur 9. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan sumber informasi bagi individu atau institusi lain dalam pengembangan 

penelitian yang akan datang yang serupa dan berkelanjutan. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang tinea pedis.  
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1.4.3 Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi pihak batalyon untuk memberikan edukasi kepada para prajurit tentang tinea 

pedis.  

1.4.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini mengembangkan kemampuan peneliti di bidang penelitian 

dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang tinea pedis.  


