
All about Tinea pedis… 

 Tinea pedis? Penyakit yang satu ini menyerang pada bagian kulit. Sekalipun bagi 

kebanyakan orang tidak menyakitkan, gangguan kulit yang satu ini boleh dikata sangat 

menjengkelkan. Problem ini adalah infeksi jamur. Di daerah tropis, seperti di Indonesia, 

hampir seluruh jenis tanaman tumbuh subur, termasuk berbagai jenis jamur yang 

berkembang biak di kulit. 

 Masalah infeksi jamur menempati posisi ke dua dari seluruh penyakit kulit yang 

ditemui di dunia. Hal ini dikarenakan penyakit tersebut tidak hanya menyerang suatu 

golongan, namun dapat menyerang siapa saja bisa laki-laki atau perempuan, anak-anak 

atau dewasa, dimana dan kapan saja di rumah, di kantor, di sekolah bahkan di tempat 

paling bersih sekalipun. 

Aspek biologi : 

 Klasifikasi 

Kingdom :Fungi 

Phylum :Ascomycota 

Class   :Euascomycetes 

Order  :Onygenales 

Family  :Arthrodermataceae 

Genus  :Trichophyton 

Spesies :Trichophyton mentagrophytes 
 Morfologi 

Bentuk makroskopis Trichophyton mentagrophytes adalah merupakan tenunan 

lilin, berwarna putih sampai putih kekuningan yang agak terang atau berwarna violet 

merah. Kadang bahkan berwarna pucat kekuningan dan coklat. 

Karakter dari jamur: merupakan jamur filamentous yang menyerang kulit yang 

menggunakan keratin sebagai nutrisinya. Keratin adalah protein utama dalam kulit, 

rambut dan kuku.  



 

 

 Siklus Hidup 

 

Pada Trichophyton mentagrophytes, penggabungan sitoplasma tidak diikuti 

segera dengan penggabungan inti. Hal ini menyebabkan terjadinya fase pendek 

dikaryotic. Hifa dikariotik dilindungi dan diberi makan oleh hifa haploid yang 

berdiferensiasi menjadi ascoma. Ascospora dilepaskan dari ascoma dan 

berkecambah membentuk miselium haploid baru.  

 

Penyakit  

Tinea pedis ( kutu air ) merupakan golongan penyakit jamur di permukaan yang 

disebabkan oleh jamur Dermatofita . Tempat – tempat yang sering terkena tinea pedis 



adalah sela – sela jari , telapak kaki bisa meluas mengenai kuku terutama bagian kaki 

yang sering tertutup sepatu . 

Kutu air sering menyerang mereka yang dalam kehidupan sehari-hari banyak 

mengenakan sepatu tertutup. Lebih-lebih pada pekerja yang kakinya sering atau selalu 

basah. Jamur makin riang berbiak jika penderitanya tidak melakukan perawatan kaki 

dengan baik.  

Pada infeksi kulit karena jamur selain gatal gejalanya berupa bercak putih bersisik 

halus atau bintil merah . Tanda awal kulit terkena infeksi jamur adalah rasa gatal yang 

hebat saat kulit berkeringat . 

Gejala penyakit jamur pada kulit juga tergantung pada bagian kulit yang terkena 

serta jenis jamur penyebabnya. 

Secara klinis dikenal tiga bentuk penyakit:

a) Bentuk intertriginosa

Tampak lesi bentuk maserasi, deskuamasi dan erosi, berwama putih dan basah 

di sela-sela jari. Bila penyakit kronik terlihat fisura (retak-retak) yang nyeri bila 

tersentuh atau kena air sabun.

b) Bentuk vesikuler akut

Dijumpai vesikel dan bula di bawah kulit terutama pada telapak kaki bagian 

tengah kemudian meluas. Sering disertai infeksi sekunder, keluhan penderita di 

sini berupa perasaan gatal dan sakit.

c) Bentuk hiperkeratotik

Tampak pengelupasan kulit terus-menerus disertai eritama dan hiperkeratosis. 

Bila hiperkeratosis hebat dapat timbul fisura yang dalam. Daerah yang paling 

sering dikenai adalah telapak tangan dan kaki.

 

 

 



Pengobatan : 

Pengobatan untuk setiap jenis penyakit kulit sangat berbeda – beda walaupun 

keluhannya sama yaitu gatal . Oleh sebab itu untuk pengobatan perlu dikenali dulu 

penyebabnya dengan pasti. 

Pengobatan dapat dilakukan secara topikal dan sistemik. Pada masa kini banyak 

pilihan obat untuk mengatasi dermatofitosis, baik dari golongan antifungal konvensional 

atau antifungal terbaru. Pengobatan yang efektif ada kaitannya dengan daya tahan 

seseorang, faktor lingkungan dan agen penyebab. 

Pengobatan penyakit jamur harus segera dilakukan bila mulai didapati gejala-

gejalanya. Jika segera tidak diobati maka akan terjadi penularan ke bagian-bagian yang 

lain. Pengobatan harus dilakukan secara tepat, menyeluruh, dan teratur. Tepat maksudnya 

obat yang digunakan harus cocok untuk membasmi jamur penyebabnya. Menyeluruh 

maksudnya membasmi sampai tuntas dan mencegah terjadinya kembali gangguan jamur. 

Teratur maksudnya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan lamanya pengobatan 

sampai penyakit terkikis habis. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengobatan peyakit kutu air: 

1. Oleskan krim / bedak anti jamur yang tepat untuk membasmi jamur dermatofita yaitu 

yang mengandung miconazole nitrate 2 % setiap hari 1-2 kali selama 2-3 minggu agar 

pengobatan tuntas . 

2. Bila gatal , jangan digaruk karena garukan dapat menyebabkan infeksi . 

3. Jaga kebersihan kulit dan kaki. Bila berkeringat keringkan dengan handuk. Ganti 

pakaian dan juga kaos kaki yang lembab . 

4. Gunakan pakaian dan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap 

keringat seperti katun dan ganti setiap hari . 

5. Untuk menghindari penularan penyakit jamur maka pakaian, kaos kaki, handuk, 

saputangan, dan sandal yang digunakan penderita harus segera dicuci dan direndam 

air panas. 

Satu hal yang sangat menjengkelkan dari infeksi ini ialah tendensinya yang sering 

kambuh. Karenanya, pengobatan mesti dilakukan menyeluruh, tekun, dan konsisten. 

Karena misi terapi tak hanya untuk menyembuhkan penyakit yang saat ini sedang 

diderita, tetapi mencegah serangan ulang (kekambuhan).  



Obat-obat anti-jamur dapat diberikan secara topikal (dioles), ada pula yang 

tersedia dalam bentuk oral (obat minum). Jenis obat luar (salep) seringkali digunakan jika 

lesi kulit tidak terlalu luas. Salep harus dioleskan pada kulit yang telah bersih, setelah 

mandi atau sebelum tidur selama dua minggu, meskipun lesinya telah hilang. 

Menghentikan pengobatan dengan salep dapat menimbulkan kekambuhan. Pasalnya 

jamur belum terbasmi dengan tuntas. Jika prosesnya cukup luas, selain obat topikal, perlu 

ditambahkan obat minum, misalnya griseofulvin, terbinafine, itraconazole, dll.  

 

Pencegahan

 Untuk menghindari penyakit kulit, hal yang harus dilakukan adalah menghambat 

pertumbuhan dari jamur kulit. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghambat 

pertumbuhan jamur kulit. Dimulai dari mencuci kaki setiap hari. Kaki yang telah dicuci 

dikeringkan dengan baik, khususnya di sela-sela kaki. Jika menggunakan kaus kaki, 

gunakan kaus kaki yang bersih. Jangan menggunakan kaus kaki yang basah dan lembab.  

Usahakan menggunakan kaus kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap 

keringat. 
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