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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hewan merupakan inang dari berbagai spesies jamur patogen yang juga 

infektif terhadap manusia. Sumber penularan jamur kepada manusia salah satunya 

diperantarai oleh hewan peliharaan. Penularan jamur dari satu inang ke inang 

lainnya dapat melalui kontak langsung maupun lewat perantara. Beberapa spesies 

jamur juga mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan berkembang sangat baik 

pada iklim tropis karena perubahan suhu udaranya tidak terlalu ekstrim (Tsui et al., 

2001). 

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak di garis 

khatulistiwa yang memiliki kelembaban udara tinggi. Madiun adalah salah satu kota 

di Indonesia yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Kota Madiun pada bulan 

Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 berada pada kisaran suhu 24°C 

sampai 27°C dengan kelembaban udara 65% sampai 85%. Cuaca rata-rata pada 

tahun 2019 tersebut adalah hujan ringan yang turun hampir setiap hari (UPT PSDA 

Madiun, 2019). Kondisi demikian sangat sesuai dengan lingkungan hidup jamur. 

Selain jamur mudah tumbuh di tempat yang lembab, penyakit kulit karena 

dermatomikosis mudah menyebar dari satu hewan ke hewan lain melalui kontak 

fisik. Dermatomikosis dianggap menggangu oleh kebanyakan pemilik hewan 

karena merusak estetika dan mempengaruhi perilaku hewan, selain sifatnya yang 

zoonotik (Jamestown, 2010). 
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 Gejala klinis hewan penderita dermatomikosis meliputi alopesia, eritema, 

papula, pustula, bersisik dan berkerak. Peradangan pada pinggir lesi yang 

ditemukan di daerah wajah dan badan merupakan lesi tipe klasik yang sering 

ditemukan. Dokter hewan praktisi memerlukan metode diagnosis dermatomikosis 

baik secara konvensional maupun molekuler. Lampu Wood’s adalah perangkat 

yang sering digunakan oleh dokter hewan praktisi untuk mengetahui adanya invasi 

dermatofit pada permukaan kulit dan rambut. Metode lain dengan pemeriksaan 

langsung kerokan rambut dan kulit di bawah mikroskop atau kultur sampel kerokan 

kulit dan rambut. Kedua metode tersebut dapat saling melengkapi untuk 

meneguhkan diagnosis (Bond, 2010).  

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana prevalensi penyakit dermatomikosis dari tahun 2017 sampai 

2019 di Klinik Healthypet Kota Madiun ? 

2. Bagaimana penanganan kasus penyakit dermatomikosis pada kucing di 

Klinik Hewan Healthypet Kota Madiun ? 

1.3  Tujuan  

1. Memperoleh informasi prevalensi penyakit dermatomikosis dari tahun 2017 

sampai 2019 di Klinik Healthypet Kota Madiun. 

2. Mengetahui penanganan kasus penyakit dermatomikosis pada kucing di 

Klinik Hewan Healthypet.
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