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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Higiene dan sanitasi yang buruk masih merupakan masalah kesehatan 

terbesar di negara berkembang. Menurut WHO air yang tidak bersih, sanitasi yang 

buruk, dan higiene yang tidak baik adalah penyebab kematian utama dan 

penyebab penyakit kulit terbanyak kedua di negara berkembang. Meningkatkan 

higiene dan sanitasi adalah langkah paling penting untuk meningkatkan kesehatan 

anak dan prioritas utama dalam promosi kesehatan untuk negara berkembang.
1 

Dalam meningkatkan higiene dan sanitasi sudah banyak inovasi yang 

diterapkan dan diaplikasikan pada negara berkembang. Inovasi yang paling 

mudah dilakukan yaitu melalui program promosi higiene dan sanitasi yang 

diterapkan pada anak sekolah. Selain itu, promosi cuci tangan dengan sabun dan 

promosi tentang higiene sanitasi yang baik adalah upaya efektif yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan higiene dan sanitasi.
1 

Dermatofitosis adalah infeksi jamur superfisial yang disebabkan oleh 

dermatofit. 
2-4  

Dermatofit merupakan kelompok jamur yang memiliki kemampuan 

untuk melekat pada keratin dang menggunakannya sebagai sumber nutrisi yang 

memungkinkan jamur tersebut untuk berkoloni pada jaringan yang mengandung 

keratin, seperti stratum korneum epidermis, rambut, dan kuku. 
2
  

Dermatofit tersebar di seluruh dunia dan menjadi masalah terutama di 

negara berkembang. Mikosis superfisial mengenai lebih dari 20% hingga 25% 



2 
 

populasi sehingga menjadi bentuk infeksi yang tersering.
5  

Di berbagai negara saat 

ini terjadi peningkatan bermakna dermatofitosis.
6,7

 Indonesia termasuk wilayah 

yang baik untuk pertumbuhan jamur, sehingga dapat ditemukan hampir di semua 

tempat. Insidensi penyakit jamur yang terjadi di berbagai rumah sakit pendidikan 

di Indonesia bervariasi antara 2,93%-27,6%. Meskipun angka ini tidak 

menggambarkan populasi umum.
8
 
 

Tinea kruris merupakan keadaan infeksi jamur  yang sering terjadi di 

seluruh dunia dan paling sering di daerah tropis. Keadaan lembab dan panas 

berperan pada timbulnya penyakit. Tinea kruris lebih sering pada pria dibanding 

wanita, salah satu alasannya karena skrotum menciptakan kondisi yang hangat 

dan lembab.
9
  

Faktor-faktor yang memegang peranan untuk terjadinya dermatomikosis 

adalah iklim yang panas, higiene sanitasi sebagian masyarakat yang masih kurang, 

adanya sumber penularan disekitarnya,kontak langsung oleh penderita tinea kruris 

atau dengan kontak tidak langsung seperti melalui penngunaan handuk 

bersama,alas tempat tidur,dan segala hal yang dimiliki pasien tinea kruris.
9 

Pondok pesantren, atau sering disingkat pondok atau (ponpes), adalah 

sebuah asrama pendidikan tradisional, di mana parasiswanya semua tinggal 

bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan 

kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada 

dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk 

belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya.
10 
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Santri laki-laki di pondok pesantren memiliki faktor resiko lebih tinggi 

terkena tinea kruris dibanding perempuan dengan perbandingan 3 banding 1 dan 

kebanyakan terjadi pada golongan umur dewasa daripada golongan umur anak-

anak. Hal ini disebabkan karena personal higiene laki-laki kurang dibanding 

perempuan.
11

  

.   Sebagian besar pesantren menyediakan asrama sebagai tempat tinggal 

santrinya. Dengan membebankan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya 

sama sekali. Biasanya para santri harus tinggal bersama dalam satu kamar dengan 

10-15 santri, dan pada umumnya mereka menghabiskan hingga 20 jam sehari 

dengan penuh kegiatan, dimulai dengan shalat subuh di waktu pagi hingga tidur 

kembali di waktu malam. Pada waktu siang, parasantri belajar ilmu formal, yang 

dapat di perolehnya di sekolah umum, sementara pada waktu sore mereka 

menghadiri pengajian dengan kyai atau ustad , untuk memperdalam ajaran agama. 

Kondisi seperti ini sangat menunjang kelangsungan daur hidup dari jamur 

penyebab tinea kruris.
12 

 

1.2 Perumusan masalah 

Apakah terdapat pengaruh higiene sanitasi dengan kejadian tinea kruris pada 

santri laki-laki di Pesantren Rhoudlotul Quran di Kauman Semarang ?  

 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

 Mengetahui pengaruh higiene sanitasi dengan kejadian tinea kruris pada 

santri laki-laki di Pesantren Rhoudlotul Quran. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

Membuktikan adanya hubungan antara pengaruh higiene sanitasi dengan 

kejadian tinea kruris pada santri laki-laki. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan yaitu diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pentingnya higiene sanitasi terhadap terjadinya tinea kruris. 

2. Manfaat untuk responden yaitu memberi informasi tentang pentingnya higiene 

sanitasi kepada para santri agar terhindar dari tinea kruris. 

3. Manfaat untuk masyarakat yaitu memberi informasi terhadap pentingnya 

membersihkan diri setelah beraktivitas untuk mencegah tinea kruris. 

4. Manfaat untuk penelitian yaitu diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang higiene sanitasi dengan kejadian tinea kruris dan sebagai data untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian penelitian 

Dari upaya yang telah peneliti lakukan sebagai penulis dengan mencari 

dan menelusuri sumber pustaka dan tidak dijumpai adanya penelitian / publikasi 

sebelumnya yang telah menjawab pemasalahan penelitian.  
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Perbedaan penelitan ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini meneliti pengaruh higiene sanitasi dengan kejadian tinea kruris. 

Tempat yang dilakukan adalah di Pondok Pesantren Rhodlotul Quran Kauman 

Semarang. Sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh faktor 

higiene perorangan terhadap angka kejadian skabies dan tinea pedis. 
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