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SCAN ME 

APA ITU INFEKSI TINEA? 

Infeksi tinea (jamur) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh jamur yang                   

berbeda-beda. Jamur-jamur tersebut 

mempengaruhi bagian-bagian tubuh yang 

berbeda. Gejala-gejala infeksi jamur ini 

diberi nama berdasarkan letak jamur itu 

terjadi, seperti jamur pada seluruh kulit 

tubuh (tinea Corporis), jamur kulit kepala 

(tinea capitis), jamur kaki (tinea pedis,    

kurap kaki), jemur selangkangan (tinea 

cruris), dan jamur kuku (tinea unguium). 

PENYEBAB INFEKSI TINEA 

Penyebab penyakit kulit jamur bukanlah 

cacing, tetapi sejumlah kecil jamur yang 

hanya bisa dilihat di bawah mikroskop 

yang dikenal dengan dermatofit (tinea). 

Jamur malassezia furfur sangat       

popular, Trichophyton, Microsporum 

dan           Epidermophyton.  

APA YANG MENINGKATKAN 
RISIKO INFEKSI JAMUR 

(INFEKSI TINEA)? 

 Anak-anak yang berusia kurang dari 

15 tahun; 

 Hidup di lingkungan yang lembap dan 

atau padat penduduk; 

 Kontak dekat dengan orang yang   

terinfeksi atau hewan yang sakit; 

 Berbagi pakaian, selimut atau handuk 

dengan orang terinfeksi jamur kulit;  

 Melakukan olahraga yang melibatkan 

kontak kulit langsung; 

 Menggunakan pakaian ketat; 

 Sistem kekebalan tubuh yang lemah; 

 Mereka terinfeksi jamur mungkin  

rentan atau sebelumnya pernah       

terinfeksi jamur 



 

 Infeksi tinea awalnya berupa bulatan/

lingkaran kecil pada kulit dan lama 

kelamaan semakin melebar. 

 Kurap biasanya berwarna merah       

kecoklatan, bersisik dengan tepi yang 

lebih jelas dan kulit yang memerah  

karena meradang (tepi aktif)              

sedangkan bagian tengah kurang aktif 

atau bahkan terlihat seperti kulit yang 

normal (central healing). Dengan   

penampakan yang seperti ini maka 

akan terlihat seperti cincin, yang    

disebut juga sebagai ringworm. 

 Ruam pada kulit kadang-kadang    

sangat gatal dan meradang. Ruam 

dapat bervariasi, tergantung pada jenis 

jamur yang menyebabkan infeksi.    

Kadang-kadang infeksi kulit jamur   

terlihat mirip dengan ruam kulit 

lainnya, seperti pada psoriasis 

(peradangan kulit).  

TANDA DAN GEJALA INFEKSI 
JAMUR (INFEKSI TINEA) 

PILIHAN PENGOBATAN INFEKSI 
JAMUR (INFEKSI TINEA) 

Untuk kasus ringan, dapat menggunakan 

obat non-resep (krim, salep kulit, atau  

bedak anti jamur). Namun, pasien harus 

menggunaan krim anti jamur yang   

diresepkan oleh dokter. Pasien harus 

melanjutkan perawatan dengan obat ini 

dalam waktu 7 hari setelah daerah yang 

terinfeksi sembuh. 

Dokter mungkin juga memberikan jenis 

obat minum (seperti griseofulvin atau 

terbinafine) untuk infeksi yang serius atau 

berkepanjangan. Pemakaian obat ini    

harus selesai sesuai dengan petunjuk 

dokter. Jika tidak, penyakit ini akan    

kambuh.  

PENCEGAHAN INFEKSI JAMUR 
(INFEKSI TINEA) 

 Kondisi tubuh harus tetap bersih.  

Mandilah setiap hari. 

 Jagalah bagian yang terkena jamur 

kulit agar tetap bersih dan kering. 

 Jangan menggaruk atau menggosok 

pada daerah yang terinfeksi. 

 Jangan berbagi barang pribadi dengan 

orang lain. 

 Hindarilah menggunakan kamar mandi 

di tempat umum. 

 Kenakan pakaian dalam yang nyaman 

(untuk mencegah tinea paha). 

 Gunakan kaus kaki katun dan sepatu 

dengan lubang-lubang kecil untuk    

sirkulasi udara yang baik agar       

menjaga kaki tetap kering (untuk 

mencegah tinea kaki). 

 Kenakan pakaian yang bersih dan  

kering. Hindari memakai kain nilon. 

Kenakanlah pakaian katun atau bahan 

pakaian yang menyerap berkeringat. 

 Menggunakan obat sesuai petunjuk. 


