
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anatomi Kuku  

Kuku merupakan struktur khusus yang dapat ditemukan pada primata 

meskipun mamalia lain memiliki modifikasi ini. Kuku membantu meningkatkan 

persepsi sensorik pada pulpa dan membantu dalam mengambil benda-benda kecil. 

Kelainan pada kuku tidak hanya menganggu estetis dalam penampilan tetapi juga 

dapat melumpuhkan secara fungsional (Bharathi and Bajantri, 2011). 

Perionychium mengacu pada kuku dan struktur sekitarnya termasuk 

hyponychium, dasar kuku dan lipatan kuku. Eponychium mengacu pada jaringan 

lunak proksimal pada dorsum kuku berlanjut ke kulit punggung. Bahan berfilamen 

halus yang menempelkan kuku ke lipatan eponychial adalah rompi kuku. Di bawah 

lempeng kuku terdapat dasar kuku dan busur putih pada kuku di distal eponychium 

adalah lunula. Dasar kuku distal disebut matriks steril dan dasar kuku proksimal 

disebut matriks germinal. Lipatan kuku terdiri dari matriks germinal dan 

eponychium. Di bawah perlekatan distal kuku dengan kulit pulpa terdapat massa 

keratin yang disebut hyponychium, yang kaya akan polimorf dan limfosit yang 

bertindak sebagai penghalang infeksi. Bagian paronychium mengacu pada lipatan 

pada setiap aspek lateral kuku (Bharathi and Bajantri, 2011). 

Matriks germinal bertanggung jawab atas 90% pertumbuhan kuku. Kuku 

dibentuk oleh massa keratin yang ditekan antara dasar kuku dan lipatan eponychial 

dan tumbuh ke distal serta eponychium berkontribusi pada kilau kuku sehinggan 



distal lunula kuku tampak tembus pandang dan dasar kuku di bawahnya tampak 

merah muda (Bharathi and Bajantri, 2011). 

 

Gambar 1 Anatomi Kuku 

Sumber : (Bharathi and Bajantri, 2011) 

 

B. Jamur  

Jamur merupakan jenis tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki 

klorofil, maka dari itu tumbuhan ini tidak mampu membentuk makanannya sendiri. 

Makanan didapatkan dengan cara menyerap unsur yang dibutuhkan dari lingkungan 

hidupnya melalui system hifa. Jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia 

biasanya hidup pada zat organik atau tanah yang mengandung zat organik yaitu 

tinja binatang atau burung (Khatimah, Mone dan Santri, 2018). 

Dalam keberlangsungan hidupnya jamur tergantung pada mikroorganisme 

lain, oleh karena itu bersifat heterotrofik. Sifat ketergantungan ini maka jamur dapat 

berperan sebagai saprofit bila tidak merugikan hospesnya dan berperan sebagai 

parasit bila merugikan hospesnya. Jamur sangat erat hubungannya dengan 

kehidupan manusia. Sedemikian eratnya sehingga manusia tidak terlepas dari 

jamur. Jamur bisa hidup dimana saja, di udara, tanah, air, pakaian, bahkan di bagian 

anggota tubuh manusia itu sendiri. Jamur bisa hidup terutama dilingkungan yang 

cocok baginya berkembang biak (Khatimah, Mone dan Santri, 2018) 



Jamur mempunyai ciri yang khas, yaitu berupa benang tunggal yang 

bercabang-cabang yang disebut misselium atau berupa kumpulan benang-benang 

yang menjadi satu (Khatimah, Mone dan Santri, 2018). 

1. Morfologi jamur  

Jamur yang mencakup khamir atau ragi, merupakan sel-sel yang berbentuk 

bulat, lonjong atau memanjang dan berkembang biak membentuk tunas serta 

membentuk koloni yang basah atau berlendir sedangkan kapang merupakan jamur 

yang terdiri atas sel-sel memanjang dan bercabang yang disebut hifa. Anyaman dari 

hifa yang multiseluler atau senositik disebut miselium. Miselium berbentuk cabang 

dan  percabangan ini dapat membantu identifikasi morfologi. Kapang memiliki 

bentuk koloni seperti kapas atau padat (Padoli, 2016). 

2. Siklus hidup jamur 

Menurut Harti (2015) adanya reproduksi jamur secara aseksual dan seksual 

menjadikan jamur memiliki siklus hidup.  

Jamur bereproduksi dengan cara melepaskan spora yang dihasilkan secara 

seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi jika tedapat perubahan lingkungan 

yang kurang sesuai dengan jamur. Reproduksi seksual akan menghasilkan 

keturunan berupa keanekaragaman genetik yang lebih besar. Variasi individu pada 

keturunan ini dapat membantu mereka beradaptasi ketika terjadi perubahan 

lingkungan. Sedangkan reproduksi aseksual pada jamur menggunakan spora yang 

dihasilkan oleh hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan jamur 

memungkinkan, pertumbuhannya akan cepat, jamur memperbanyak diri mereka 

sendiri dengan cara menghasilkan banyak spora secara aseksual.  



Spora ini akan terbawa oleh angin dan berkecambah jika mendarat di tempat 

yang lembab dan permukaan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora akan 

berkecambah membentuk benang-benang halus yang merupakan bagian dari 

dinding tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma yang disebut 

dengan hifa. Hifa membentuk suatu hamparan anyaman yang disebut miselium 

(Narwanti, 2013). 

 

C. Onikomikosis 

Onikomikosis berasal dari bahasa Yunani, dari kata “onyx” yang berarti 

kuku dan “mykes” yang berarti jamur. Isitilah onikomikosis digunakan untuk semua 

infeksi jamur pada kuku. Penyakit ini dapat disebabkan oleh jamur dermatofita, 

non-dermatofita, dan yeast (Adiguna, 2019). 

Golongan dermatofita yang dapat menyebabkan infeksi onikomikosis 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Trichphyton sp., Microsporum sp., dan 

Epidermaphyton sp. (Wayan dkk., 2019). Golongan ini biasanya menginfeksi 

rambut, kulit, dan kuku. Membentuk makrokonidia silindris dengan dinding tipis, 

halus, dengan mitokonidia yang khas berbentuk bulat, piriform (teardrop-shaped), 

atau clavate (club shaped) (Irianto, 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 Jamur golongan dermatofita (a) Trichphyton sp. pada media SDA (b) Trichphyton sp. 

pada mikroskop (c) Microsporum sp. pada media SDA (d) Microsporum sp. pada mikroskop (e) 

Epidemophyton floccosum pada media SDA (f) Epidemophyton floccosum pada mikroskop.  

Sumber : (Paryuni, Indrajulianto dan Widyarini, 2020) (Ellis et al., 2007) 

 

Golongan non-dermatofita yang biasanya dijumpai pada onikomikosis adalah 

Aspergillus sp. Aspergillus sp. merupakan organisme saprofit yang hidup bebas dan 

terdapat di mana-mana. Empat jenis organisme yang sering berhubungan dengan 

infeksi pada manusia: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, 

dan Aspergillus terreus. Tumbuh di alam bebas dalam tanaman yang membusuk 

membentuk mold dengan hifa berseptum, bercabang dan konidia yang tersusun 

berderet. Spesies yang paling patogen bagi manusia adalah Aspergillus fumigatus 

(Sinaga, 2019). 

 

             

   

 

 

Gambar 3 Jamur non-dermatofita (a) Aspergillus flavus pada media SDA (b) Aspergillus flavus pada 
mikroskop. (c) Aspergillus niger pada media SDA (d) Aspergillus niger pada mikroskop. (e) 
Aspergillus fumigatus pada media SDA (f) Aspergillus fumigatus pada mikroskop (g) Aspergillus 

terreus pada media SDA (h) Aspergillus terreus pada mikroskop.  
Sumber : (Algammal et al., 2021) (Kim et al., 2012) (Gandi, Getas dan Jannah, 2019) (Abolghasemi 
et al., 2021) 

 



Khamir (yeast) merupakan fungi bersel satu (uniseluler), tidak berfilamen, 

berbentuk oval atau bulat, tidak berflagela, dan berukuran lebih besar dibandingkan 

sel bakteri, dengan lebar berkisar 1-5 mm dan panjang berkisar 5-30 mm (Pratiwi, 

2008). Khamir ada yang bersifat oksidatif, fermentatif ataupun keduanya. Koloni 

khamir yang masih muda biasanya lembab dan sering berlendir dengan warna putih 

beberapa berwarna merah muda (Sinaga, 2019). 

 

Gambar 4 Yeast (a) pada media SDA. Sumber : (Mot et al., 2017) (b) pada mikroskop.  

Sumber : (Jiang et al., 2015) 

 

Onikomikosis ditandai dengan perubahan warna kuku atau diskromasi, 

penebalan kuku, onikolisis, dan debris subungual. Onikomikosis mempengaruhi 

kualitas hidup penderitanya, beberapa kasus merasakan nyeri, kesulitan memakai 

melakukan pekerjaan, infeksi sekunder, hingga masalah penampilan. Oleh karena 

itu, penderita onikomikosis berusaha mengobati keluhannya hingga sembuh 

(Adiguna, 2019). 

Faktor risiko yang berperan dalam onikomikosis antara lain, usia, jenis 

kelamin, genetik, faktor lingkungan yaitu iklim panas, lembab, trauma berulang 

pada kuku, hiperhidrosis, aktivitas fisik, imunodefisiensi, diabetes mellitus dan 

riwayat infeksi dermatofita pada lokasi lain (Adiguna, 2019). 

a b 



1. Patogenesis dan cara penularan 

Penularan jamur dapat secara langsung dan tidak langsung, penularan 

langsung dapat melalui fomit, epitel dan rambut-rambut yang mengandung jamur 

baik dari manusia atau binatang  dan dari tanah. Penularan tidak langsung dapat 

melalui tanaman, kayu yang dihinggapi jamur, barang-barang atau pakaian, debu 

atau air. 

Onikomikosis dapat terjadi di lingkungan yang hangat, lembab dan tekanan 

mikro trauma pada unit kuku yang usak dan merusak segel hyponychium 

memungkinkan penetrasi jamur ke dasar kuku. Paparan berulang terhadap air dalam 

pekerjaan basah dapat berpotensi tumbuhnya jamur pada kuku. Jamur hidup pada 

keratin kulit dan kuku kemudian menghasilkan keratinase yang secara bertahap 

meluas ke ruang hyponychium distal unit kuku yang mengalami trauma mikro. 

Setelah hyponychium kuku distal dirusak, dermatofita menginfeksi dasar kuku, 

menyebar ke proksimal sebagai onikolisis dan hiperkeratosis subungual (Bodman 

and Krishnamurthy, 2021).  

Jamur memiliki kemampuan melekat pada kulit dan mukosa pejamu, serta 

kemampuan untuk menembus jaringan pejamu. Jamur mampu bertahan dalam 

lingkungan pejamu, menyesuaikan diri dengan suhu dan keadaan biokimia pejamu 

untuk dapat berkembang biak serta menimbulkan reaksi jaringan atau radang. 

Perlekatan artrokonidia pada jaringan keratin terjadi maksimal setelah 6 jam, 

dimediasi oleh serabut dinding terluar jamur yang memproduksi keratinase 

(keratolitik) yang dapat menghidrolisis keratin dan memfasilitasi pertumbuhan 

jamur ini di stratum korneum. Jamur juga melakukan aktivitas proteolitik dan 

lipolitik dengan mengeluarkan serine proteinase (urokinase dan aktivator 



plasminogen jaringan) yang menyebabkan katabolisme protein ekstrasel dalam 

menginvasi pejamu. Proses ini dipengaruhi oleh kedekatan dinding dari kedua sel 

dan pengaruh sebum antara artrospor dan korneosit yang dipermudah oleh adanya 

proses trauma (Rosita dan Kurniati, 2008). 

Spora tumbuh dan menembus masuk stratum korneum dengan kecepatan 

melebihi proses deskuamasi. Proses penetrasi menghasilkan sekresi proteinase, 

lipase, dan enzim musinolitik, yang menjadi nutrisi bagi jamur. Diperlukan waktu 

4–6 jam untuk germinasi dan penetrasi ke stratum korneum setelah spora melekat 

pada keratin (Rosita dan Kurniati, 2008). 

Infeksi jamur pada dasar kuku menyebabkan infeksi akut terjadi dengan 

respon inflamasi tingkat rendah dan berkembang menjadi fase kronis dari infeksi 

dasar kuku sebagai onikomikosis distrofi total. Onikomikosis sekunder merusak 

matriks kuku sebagai dasar kuku menjadi hiperkeratosis dan menebal dalam upaya 

untuk melepaskan infeksi jamur. Jamur menyerang lempeng kuku di atasnya, 

melepaskan dan mendistorsinya dari waktu ke waktu. Lempeng kuku menjadi 

terangkat dan tidak sejajar saat infeksi memasuki tahap klinis total distrofik 

onikomikosis (Bodman and Krishnamurthy, 2021).  

 

A. Pemeriksaan Laboratorium  Jamur 

Onikomikosis dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan penunjang yaitu, 

yaitu kultur jamur dan pemeriksaan mikroskopis sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi jamur.  

Pemeriksaan kultur di lakukan dengan menanamkan bahan sampel pada 

media Sabouraud Dextrosa Agar (SDA). Kultur merupakan gold standard dalam 



pemeriksaan fungi (Zebua, Nurtjahja and Sartini, 2021). Pemeriksaan kultur dalam 

laboratorium memerlukan medium yang berisi zat hara dan lingkungan 

pertumbuhan yang sesuai dengan jamur. Zat hara digunakan oleh jamur untuk 

pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme dan pergerakan. 

Pada umumnya, media biakan berisi air, sumber energi zat hara sebagai sumber 

karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, oksigen, hydrogen serta unsur-unsur sekelumit 

(trace element). Bahan dasar medium dapat pula ditambahkan faktor pertumbuhan 

berupa asam amino, vitamin atau nukleotida (Woluyo, 2016).  

Media tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan 

mikroba, tetapi digunakan juga dengan tujuan isolasi, seleksi, evaluasi, dan 

diferensiasi (Ristiati, 2015). Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) merupakan media 

isolasi jamur yang paling sering digunakan untuk melakukan isolasi jamur . Adapun 

antibiotik yang ditambahkan pada saat pembuatan media Sabouraud Dextrosa Agar 

(SDA) ini adalah antibiotik jenis kloramfenikol yang berfungsi sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri, yang menjadikan media ini sangat selektif untuk 

pertumbuhan jamur (Nurfadillah, Hartati dan Sulfiani, 2021). 

Pengamatan mikroskopis dengan slide kultur merupakan metode andalan 

identifikasi morfologis spesies jamur di laboratorium klinis. Lactophenol Cotton 

Blue (LPCB) adalah reagen yang digunakan sebagai pewarnaan untuk jamur. 

Reagen Lactophenol Cotton Blue (LPCB) mengandung kristal fenol, cotton blue, 

asam laktat, gliserol, dan air suling. Cotton blue berfungsi memberi warna pada 

jamur, gliserol berfungsi menjaga fisiologi sel dan menjaga sel terhadap 

kekeringan, asam laktat mempertahankan (Teresa, Natalia dan Mahyarudin, 2018). 

 


