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HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN MANDI, PENGGUNAAN HANDUK   DAN MENGGANTI 

PAKAIAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT  PANU  PADA MASYARAKAT YANG BERUSIA 15-

44 TAHUN  DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  KABUPATEN MEMPAWAH 

M. Ferry Satrya Putra1 M. Nasip2,  Indah Budiastutik3. 

 

Data Puskesmas Mempawah Hilir pada tahun 2012 berjumlah 30 kasus penyakit panu, tahun 2013 

berjumlah 84 kasus penyakit panu dan pada tahun 2014 berjumlah 86 kasus penyakit panu (Profil 

Puskesmas Mempawah Hilir, 2014). Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya di Puskesmas Mempawah Hilir. 

Tujuan umum  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebiasan mandi, 

penggunaan handuk dan menganti pakaian dengan kejadian penyakit panu pada masyarakat yang berusia 

14-44 tahun di Kecamatan Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah. Jenis penelitian adalah 

observasional dengan pendekatan Cross Sectional.  Penentuan jumlah sampel diperoleh 100 sampel. Uji 

yang digunakan adalah Uji Chi Square. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: ada hubungan 

antara kebiasan mandi  dengan kejadian penyakit panu pada masyarakat yang berusia 14-44 tahun di 

Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah (p=0,001). Serta  tidak ada hubungan antara 

penggunaan handuk (p=0,723) dan mengganti pakaian (p=0,645)  dengan kejadian penyakit panu pada 

masyarakat yang berusia 14-44 tahun di Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah 

Bagi puskesmas sebagai bahan referensi dan masukkan bagi puskesmas dalam menentukan kebijakan di 

tahun berikutnya dalam pencegahan kejadian penyakit panu pada masyarakat dan dapat memberikan 

penyuluhan pada masyarakat mengenai penyakit panu yang meliputi penyebab, pencegahan dan 

pengobatannya dan masyarakat diharapkan responden mandi minimal 2 kali sehari, menggunakan sabun 

untuk menghilangkan kotoran di seluruh tubuh. 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION OF BATHING HABITS, TOWEL USAGE, CLOTHES CHANGING, AND 

TENIA VERSICOLOR CASES AMONG PEOPLE BETWEEN THE AGES 14-14 IN 

KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH 

M. Ferry Satrya Putra1 M. Nasip2,  Indah Budiastutik3. 

 

Profile data of Puskesmas Hilir in 2014 indicated significant increas of tenia versicolor cases. In 2012, as 

many as 30 tenia versicolor cases occured. The number increased to 84 cases in 2013 and reached 86 

cases in 2014. 

This study aimed at finding out the correlation of bathing habits, towel usage clothes changing, and tenia 

versicolor cases among people between the ages 14-44 in Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten 

Mempawah. Using obsevational method and cross sectional approach, this study employed 100 samples. 

The data were statistically analyzed by using chi square test. 

The study revealed that there were correlation of bathing habits and tenia versi color cases among people 

between the ages 14-44 in Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah (p=0,001). The variables 

that didn’t correlate with tenia versicolor cases were towel usages (p=0,723), and clothes changing 

(p=0,645). 

From the findings, the local healt centers are expected to socialize the prevention, and the causes of tenia 

versicolor. Also, to reduce the number of teni versicolor cases, the respondents are encouraged to take 

shower twice a day, and use soap to clean daily grime. 

 

Key words : bathing, towel, clothes, tenia versicolor 



Latar Belakang 

Panu  adalah salah satu penyakit kulit 

yang dikarenakan oleh jamur, penyakit panu 

ditandai dengan bercak yang ada pada kulit 

dibarengi rasa gatal pada waktu berkeringat. 

Bercak-bercak ini dapat berwarna putih, coklat 

atau merah bergantung warna kulit si penderita. 

Panu sangat banyak didapati pada remaja usia 

belasan. Walau demikian Panu juga dapat 

ditemukan pada penderita berusia tua 1 

Prevalensi nasional panu sekitar 2-8% 

dari populasi. Insiden yang pasti di Amerika 

Serikat sulit diperkirakan karena banyak orang 

yang terkena panu tidak berobat ke dokter. Panu 

terjadi di seluruh dunia, dengan prevalensi yang 

dilaporkan sebanyak 50% di lingkungan yang 

panas dan lembab di kepulauan Samoa Barat dan 

hanya 1,1% di temperatur yang lebih dingin di 

Swedia. 

 Morbiditas penyakit kulit masih 

tergolong tinggi di Indonesia. Penyakit  kulit 

bisa disebabkan virus, bakteri, ataupun jamur. 

Penyakit kulit semakin  berkembang, hal ini 

dibuktikan dari data Profil Kesehatan Indonesia 

2010 yang  menunjukkan bahwa penyakit kulit 

dan jaringan subkutan menjadi peringkat  ketiga 

dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat 

jalan di rumah sakit se-Indonesia berdasarkan 

jumlah kunjungan yaitu sebanyak 192.414 

kunjungan dengan 122.076 kasus baru.  Tinea 

Kruris  1026 kasus (39,9%), Tinea Korporis 572 

kasus (22,2%), Pityriasis Versikolor 502 kasus 

(19,5%), Tinea Pedis 203 kasus (7,9%), Tinea 

Kapitis dan Tinea Barbae 111 kasus (4,3%), 

Tinea Unguium 102 kasus (4,0%), Tinea 

Manuum 47 kasus (1,8%), Tinea Imbrikata 6 

kasus (0,2%), White Piedra 1 kasus (0,03%), 

Black  Piedra 1 kasus (0,03%), Tinea Nigra 1 

kasus (0,03%)2 

Data  Dinas Kesehatan Kabupaten 

Mempawah jumlah tertinggi penyakit kulit 

akibat jamur pada tahun 2012 berjumlah 217 

kasus dari 667 kasus penyakit kulit pada tahun 

2013 berjumlah 248 kasus dari 672 kasus 

penyakit pada tahun 2014   jumlah penyaki kulit 

karena jamur berjumlah 255 penderita dari 668 

kasus penyakit kulit jumlah penyakit kulit akibat 

jamur pada tahun 2013 tertinggi adalah 

kecamatan Mempawah Hilir sebesar (33,87%),  

sedangkan pada tahun 2014 tertinggi adalah 

kecamatan Mempawah Hilir sebesar (33,73%)3  

Data Puskesmas Mempawah Hilir pada 

tahun 2012 berjumlah 30 kasus, tahun 2013 

berjumlah 84 kasus dan pada tahun 2014 

berjumlah 86 kasus4  Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya di Puskesmas 

Mempawah Hilir. 

Penyakit ini disebabkan oleh jamur 

Malassezia furfur. Malassezia furfur yang 

merupakan mikroflora normal berada pada fase 

hifa mempunyai sifat invasif, dan patogen. 

Bagian tubuh yang diserang jamur ini meliputi 

badan dan kadang-kadang dapat menyerang 

ketiak, lipat paha, lengan, tungkai atas, leher dan 

kulit kepala yang berambut5  

Penyakit kulit mudah menginfeksi bila 

kebiasaan tidak menjaga kebersihan, terutama 

kebersihan pribadi. Penerapan kebersihan 

pribadi maka dapat memutuskan mata rantai 

penularan agen penyebab penyakit kulit dari 

tempat hidupnya ke host. Penyakit kulit akan 

lebih mudah menyerang apabila imun seseorang 

turun5 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara kebersihan 

kulit (p=0,009) dengan keluhan penyakit kulit6. 

Perilaku dalam pencegahan penyakit panu 

meliputi keringkan handuk setelah dipakai dan 

ganti sesering mungkin, Mandi rutin dan bersih, 

Simpan atau gantung pakaian di tempat kering,   

Baju yang dikenakan juga sebaiknya yang 

menyerap keringat. Bila terpaksa harus 

mengenakan baju yang tidak menyerap keringat, 

kita harus sesering mungkin mengganti baju 

tersebut. Selain itu, setelah terkena air, maka 

sebaiknya segera mengeringkannya, karena 

jamur senang dengan tempat yang lembab. 

Dianjurkan pula untuk menggunakan pakaian, 

ataupun handuk secara terpisah antar keluarga. 

Sebab bila salah satu keluarga sudah terkena 

panu atau penyakit jamur lainnya, maka bila 

memakai handuk atau baju secara bergantian, 

jamur akan menular dari satu anggota keluarga 

ke anggota lainnya. Akibatnya nanti seluruh 

keluarga akan menderita panu7. 

Mandi bermanfaat untuk memelihara 

kesehatan, menjaga kebersihan, serta 

mempertahankan penampilan agar tetap rapi. 

Sedangkan mencuci tangan dengan sabun 

dikenal juga sebagai salah satu upaya 

pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena 



tangan seringkali menjadi agen yang membawa 

kuman dan menyebabkan patogen berpindah 

dari satu orang ke orang lain, baik dengan 

kontak langsung maupun tidak langsung8   

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan dengan petugas Puskesmas Mempawah 

Hilir terhadap 10 orang penderita penyakit kulit 

akibat jamur di Kecamatan Mempawah Hilir 

Desa Kampung Pasir  salah satu wilayah kerja 

Puskesmas Mempawah Hilir menunjukan bahwa 

6 orang berjenis kelamin laki-laki (60%) dan 

perempuan 4 orang (40%), sebagai besar 

berpendidikan SMP 8 orang (80%) dan 2 orang 

berpendidikan SMA (20%), perkerjaan mereka 

adalah petani 4 orang (40%) dan 2 nelayan 

(20%) dan 4 orang ibu rumah tangga (40%). 

Hasil wawancara dengan perawat mengatakan 

bahwa penyebab terjadinya panu kerena kurang 

menjaga kebersihan diri, seperti kebiasaan 

mandi dan menganti pakaian   

  

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian adalah observasional 

dengan pendekatan Cross Sectional yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kebiasan mandi, penggunaan handuk dan 

menganti pakaian dengan kejadian penyakit 

panu  di Kecamatan Mempawah Hilir  

Kabupaten Mempawah 

Teknik analisis data yang dipergunakan 

penelitian adalah analisis univariat dan analisis 

bivariat. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif dan analitik dengan menggunakan: 

1. Analisi univariat 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan persentase dari 

tiap variabel yang diteliti.  

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji Chi Square. 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

dan Analisis Univariat   

Variabel f % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 69 69,0 

Perempuan 31 31,0 

Pendidikan    

Dasar 41 41,0 

Menengah 38 38,0 

Tinggi 21 21,0 

Pekerjaan    

Honorer 4 4,0 

IRT 15 15,0 

Nelayan 6 6,0 

Pedagang 11 11,0 

Pelajar 12 12,0 

Petani 14 14,0 

Pns 12 12,0 

Swasta 26 26,0 

Kebiasaan Mandi   

< 2 kali 25 25,0 

≥ 2 kali sehari 75 75,0 

Penggunaan Handuk   

Tidak memenuhi syarat 45 45,0 

Memenuhi syarat 55 55,0 

Menganti pakaian   

Berisiko 47 47,0 

Tidak berisiko 63 63,0 

Kejadian Panu   

Sakit 37 37,0 

Tidak sakit 63 63,0 

 

Tabel 2 

Analisa Bivariat 

 
Kebiasa

an  

mandi  

Kejadian panu  Total  

p 

PR 

95% 

CI 

Sakit  Tidak 

sakit N % 

n % n % 

Kurang 

baik 

1

7 

68 8 32 2

5 

10

0 
0,00

1 

2,550 

(1,60
7-

4,046

) 

Baik  2

0 

26,

7 

5

5 

73,

3 

7

5 

10

0 

Tidak 

memenu

hi syarat 

1

8 

40,

0 

2

7 

60,

0 

4

5 

10

0 

- 0,723 

Memenu

hi syarat 

1

9 

34,

5 

3

6 

65,

5 

5

5 

10

0 



Berisiko 1

9 

40,

4 

2

8 

59,

6 

4

7 

10

0 
- 0,645 

Tidak 

berisiko 

1

8 

34,

0 

3

5 

66,

0 

5

3 

10

0 

 

 

 

 

Pembahasan 

Hubungan antara kebiasaan mandi dengan 

kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 

berusia 14-44 tahun di Kecamatan Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

responden mengalami kejadian panu cenderung 

memiliki kebiasaan mandi kurang baik  (68%) 

lebih besar jika  dibandingkan dengan kebiasaan 

responden yang baik (26,7%). Hasil analisis 

statistik dengan menggunakan uji Chi-square 

diperoleh nilai P value = 0,001 lebih kecil dari   

α = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara kebiasan mandi 

dengan kejadian penyakit panu pada masyarakat 

yang berusia 14-44 tahun di Kecamatan  

Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah . Hasil 

analisis diperoleh nilai PR = 2,550 (1,607-4,046)   

artinya proporsi responden yang kebiasaan 

mandi kurang baik berpeluang 2,550 kali 

mengalami kejadian panu dibandingkan dengan 

responden kebiasaan mandi responden yang baik 

Hasil penelitian Sajidah (2012) 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara kebersihan kulit (p=0,009) 

dengan keluhan penyakit kulit. Menurut Slamet 

(2007), kurangnya air bersih khususnya untuk 

menjaga kebersihan diri, dapat menimbulkan 

berbagai penyakit kulit dan mata. Hal ini terjadi 

karena bakteri yang selalu ada pada kulit dan 

mata mempunyai kesempatan untuk 

berkembang. Apalagi di antara masyarakat 

dengan keadaan gizi yang kurang seperti 

kekurangan vitamin A, B dan C. Penyakit akibat 

kurangnya air bersih adalah penyakit trachoma 

dan segala macam penyakit kulit yang 

disebabkan jamur, dan bakteri 

 Menurut Dewi (2012) cara pencegahan 

penyakit panu  adalah Mandi yang bersih 

menggunakan sabun dua kali sehari karena 

setiap hari keringat keluar dari tubuh kita. 

Keringat ini selain menyebabkan bau asam, juga 

meningkatkan kelembaban tubuh. Dan dalam 

keadaan seperti ini panu akan mudah sekali 

tumbuh. Dengan mandi kebersihan dan 

kelembaban tubuh dapat berkurang, sehingga 

jamur panu sulit tumbuh. 

Mandi adalah mencuci tubuh dengan air 

dengan cara menyiramkan air ke badan atau 

merendam badan di dalam sungai, danau, telaga, 

laut, kolam, atau bak mandi. Manusia perlu 

mandi untuk menghilangkan bau, debu, dan sel-

sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat 

untuk memelihara kesehatan, menjaga 

kebersihan, serta mempertahankan penampilan 

agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya 

merasa segar, bersih, dan santai (Maryunani, 

2013) 

Hasil penelitian di Kecamatan 

Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah, 

diperoleh kebiasaan mandi responden sebagian 

besar dikatagorikan ≥ 2 kali sehari dengan 

persentase 75,0%, hasil ini responden sudah 

melakukan kebiasaan mandi yang baik sesuai  

dengan syarat kesehatan. Sedangkan responden 

yang mandi < 2 kali mengalami kejadian panu 

17 orang  (68%) dan tidak mengalami kejadian 

panu berjumlah 8 orang (32%). Responden yang 

mandi ≥ 2 kali sehari mengalami kejadian panu 

sebesar 20 orang (26,7%) dan tidak mengalami 

kejadian panu 55 orang (73,3%). 

Masih adanya responden yang mandi 

sebanyak 2 kali sehari  tetapi masih terkena 

panu. Hal ini disebabkan karena cara mandi 

responden yang kurang baik. Cara mandi yang 

baik dan benar, seperti seluruh badan disiram 

dengan air yang digunakan untuk mandi, seluruh 

badan di sabun dan digosok untuk 

menghilangkan semua kotoran yang menempel 

di permukaan kulit, terutama sekali bagian yang 

lembab dan berlemak seperti pada lipatan paha, 

sela-sela jari kaki, ketiak, lipatan telinga dan 

muka. Serta  siram lagi bekas sabun supaya 

terbuang bersih. Keringkan seluruh permukaan 

tubuh dengan handuk yang kering dan bersih. 

 Sedangkan responden yang mandi 

kurang dari 2 kali sehari tidak terkena penyakit 

panu. Hal ini disebabkan karena sistem imun 

dari respon sangat baik sehingga tidak mudah 

terkena penyakit, serta berpengaruh pada 

aktivitas responden. 

Hasil statistik juga menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara kebiasan mandi dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Telaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolam
http://id.wikipedia.org/wiki/Bak_mandi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bau
http://id.wikipedia.org/wiki/Debu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan


kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 

berusia 14-44 tahun di Kecamatan  Mempawah 

Hilir Kabupaten Mempawah, maka diharapkan 

responden mandi minimal 2 kali sehari, 

menggunakan sabun untuk menghilangkan 

kotoran di seluruh tubuh.  

 

Hubungan antara penggunaan handuk dengan 

kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 

berusia 14-44 tahun di Kecamatan Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

responden mengalami kejadian panu cenderung 

penggunaan handuk tidak memenuhi syarat  

(40,0%) lebih besar jika  dibandingkan dengan 

penggunaan handuk yang memenuhi syarat 

(34,5%). Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square diperoleh nilai p = 

0,723 lebih besar  dari   α = 0,05 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak  ada 

hubungan antara penggunaan handuk dengan 

kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 

berusia 14-44 tahun di Kecamatan  Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah. 

Hasil penelitian Sajidah (2012) 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara kebersihan handuk (p=0,001) 

dengan keluhan penyakit kulit 

Hasil analisis menunjukan bahwa dari 

100 responden di Kecamatan Mempawah Hilir  

Kabupaten Mempawah, diperoleh penggunaan 

handuk responden sebagian besar dikatagorikan 

memenuhi syarat dengan persentase 55,0% yang 

mengalami sakit 19 orang (34,5%) dan tidak 

sakit 36 orang (65,5%), tidak memenuhi syarat 

45,0% yang mengalami sakit 18 orang (40,0%) 

dan tidak sakit 27 orang (60,0%). Hal ini 

menunjukkan responden yang memenuhi syarat 

tetapi masih mengalami kejadian panu, hal ini 

disebabkan karena adanya faktor-faktor lain 

seperti air yang digunakan dalam mandi, 

lingkungan rumah yang kurang bersih yang 

dapat menyebabkan pertumbuhan jamur 

penyebab terjadinya panu. 

Menurut Judarwanto (2009) perilaku 

dalam pencegahan penyakit panu meliputi 

keringkan handuk setelah dipakai dan ganti 

sesering mungkin, Mandi rutin dan bersih, 

Simpan atau gantung pakaian di tempat kering,   

Baju yang dikenakan juga sebaiknya yang 

menyerap keringat. Bila terpaksa harus 

mengenakan baju yang tidak menyerap keringat, 

kita harus sesering mungkin mengganti baju 

tersebut. Selain itu, setelah terkena air, maka 

sebaiknya segera mengeringkannya, karena 

jamur senang dengan tempat yang lembab. 

Dianjurkan pula untuk menggunakan pakaian, 

ataupun handuk secara terpisah antar keluarga. 

Sebab bila salah satu keluarga sudah terkena 

panu atau penyakit jamur lainnya, maka bila 

memakai handuk atau baju secara bergantian, 

jamur akan menular dari satu anggota keluarga 

ke anggota lainnya. Akibatnya nanti seluruh 

keluarga akan menderita panu. 

Menurut teori yang dikemukakan Lita 

dalam Sajida, A.,Santi,D.N, dan Naria, E. (2012) 

dalam Pramitha (2014), sebaiknya tidak boleh 

memakai handuk secara bersama-sama karena 

mudah menularkan bakteri dari penderita ke 

orang lain. Apalagi bila handuk tidak perna 

dijemur dibawah terik matahari ataupun tidak 

dicuci dalam jangka waktu yang lama 

kemungkinan jumlah bakteri yang ada pada 

handuk banyak sekali dan sangat beresiko untuk 

menularkan kepada orang lain.   

Bahwa  bercak keputihan ini bisa 

muncul jika kita bertukaran handuk dengan 

mereka yang menderita infeksi jamur, sebab 

pada prinsipnya infeksi jamur bisa berpindah 

dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui 

alat sanitasi yang digunakan bersama-sama, 

terlebih lagi jika handuk itu lembab dan basah 

karena tidak pernah dijemur atau dicuci (Dewi, 

2012) 

Berdasarkan hasil ini bahwa responden 

masih kurang memperdulikan penggunaan 

handuk, padahal berdasarkan  hasil statistik 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

penggunaan handuk  dengan kejadian penyakit 

panu pada masyarakat yang berusia 14-44 tahun 

di Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten 

Mempawah, maka diharapkan responden dalam 

menggunakan handuk dalam keadaan kering, 

setelah pemakaian di jemur dan 3 hari sekali 

dicuci dipisahkan dengan pakaian yang lain serta 

handuk tidak boleh berganti-ganti dengan orang 

lain. 

 

Hubungan antara mengganti pakaian dengan 

kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 



berusia 14-44 tahun di Kecamatan Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

responden mengalami kejadian panu cenderung 

mengganti pakaian berisiko  (40,4%) lebih besar 

jika  dibandingkan dengan mengganti pakaian 

tidak berisiko (34,0%). Hasil analisis statistik 

dengan menggunakan uji Chi-square diperoleh 

nilai P value = 0,645 lebih besar dari  α = 0,05 

dengan demikan dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan antara mengganti pakaian dengan 

kejadian penyakit panu pada masyarakat yang 

berusia 14-44 tahun di Kecamatan  Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah. 

Hasil analisis di Kecamatan Mempawah 

Hilir  Kabupaten Mempawah, diperoleh 

menganti pakaian responden sebagian besar 

dikatagorikan berisiko dengan persentase 47% 

yang mengalami sakit 19 orang (40,4%) dan 

tidak sakit 28 orang (59,6), tidak berisiko 

dengan persentase 53% yang mengalami sakit 

18 orang (34,0%) dan tidak sakit 35 orang 

(66,0%) .  

Hasil penelitian Sajidah (2012) 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara  kebersihan pakaian (p=0,011), 

dengan keluhan penyakit kulit. 

Menurut Dewi (2012) panu adalah 

penyakit menular, panu mudah menempel pada 

pakaian. Dengan bertukar pakaian dengan 

penderita penyakit panu, memungkinkan 

terjadinya penularan penyakit yang memalukan 

ini. Kebiasaan mengganti baju setiap hari dan 

selalu menjaga baju kita agar tetap kering wajib 

hukumnya, sebab baju yang berkeringat akan 

menciptakan kelembaban yang tinggi pada 

daerah badan dan punggung dan bisa menjadi 

tempat yang cocok bagi jamur untuk tumbuh. 

Pemeliharaan pakaian yang dilakukan 

sudah tentu pakaian yang di pakai seseorang 

harus bersih. Pakaian hendaknya diganti setelah 

selesai mandi atau bila kotor atau bila basah, 

baik kenak air ataupun kena keringat. Pakaiaan 

yang bersih adalah yang di cuci, dan kadang ada 

yang perlu diseterika. Pakaian yang basah 

jangan ditumpuk, sebaiknya baju di gantung 

untuk mencegah tumbuhnya  jamur. Setelah 

dicuci, baju di setrika dengan baik dan rapi. 

Hendaknya mencuci pakaian dengan air bersih 

dan sabun cuci/ deterjen yang dapat 

menghilangkan kotoran (Maryunani, 2013). 

Kegunaan pakaian antara lain untuk 

melindungi kuli dari kotoran yang berasal dari 

luar, seperti debu, lumpur dan sebagainya. 

Untuk melindungi kulit dari sengatan matahari 

atau cuaca dingin. Untuk membantuk mengatur 

suhu tubuh (pakaian yang tebal bisa mengurangi 

atau menahan rasa dingin). Untuk mencegah 

masuknya bibit penyakit.  

Hasil statistik menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara penggunaan handuk  

dengan kejadian penyakit panu pada masyarakat 

yang berusia 14-44 tahun di Kecamatan  

Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah, hal 

ini disebabkan karena banyak faktor lain juga 

yang menyebabkan responden terkena panu, 

faktor lain seperti pekerjaan responden bailk tani 

atau nelayan jarang menganti baju dan mandi 

secara teratur, walaupun ,menganti pakai tidak 

ada hubungan tetapi bersarkan teori menyatakan 

bahwa menganti pakaian dapat menyebabkan 

kejadian panu, maka  diharapkan responden 

dalam menggunakan pakaian sebaiknya:  

kenakkan pakaian yang sesuai dengan ukuran 

tubuh, pakaian yang menunjang kesehatan harus 

cukup longgar dipakai sehingga si pemakai 

dapat bergerak bebas,  memakai pakaian dari 

bahan yang dapat menyerap  keringat, pakaian 

juga tidak boleh menimbulkan gatal-gatal dan 

pakaian yang basah karena keringat atau karena 

hujan harus segera diganti. 

 

Keterbatasan Peneliti 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan 

dalam pelaksanaan penelitian ini. Keterbatasan 

peneliti tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: Kemungkinan adanya faktor 

subyektifitas dan ketidakjujuran dari responden 

yang sulit untuk dihindari, sehingga 

memungkinkan pengukuran tidak seakurat yang 

diharapkan dan dalam pemeriksaan kejadian 

panu dilakukan oleh dokter penyakit kulit 

sehinggga data lebih akurat. 

 

Kesimpulan 
        

Berdasarkan hasil analisis statistik dan 

tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 



1. Ada hubungan antara kebiasan mandi 

dengan kejadian penyakit panu pada 

masyarakat yang berusia 14-44 tahun di 

Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten 

Mempawah   

2. Ada hubungan antara penggunaan handuk 

dengan kejadian penyakit panu pada 

masyarakat yang berusia 14-44 tahun di 

Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten 

Mempawah    

3. Tidak ada hubungan antara menganti 

pakaian dengan kejadian penyakit panu pada 

masyarakat yang berusia 14-44 tahun di 

Kecamatan  Mempawah Hilir  Kabupaten 

Mempawah    

 

Saran 

Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan referensi dan masukkan 

bagi puskesmas dalam menentukan kebijakan di 

tahun berikutnya dalam pencegahan kejadian 

penyakit panu pada masyarakat dan dapat 

memberikan penyuluhan pada masyarakat 

mengenai penyakit panu yang meliputi 

penyebab, pencegahan dan pengobatannya. Serta 

sebagai motivator dalam melakukan gerakan 

PHBS yang dimulai sejak usia dini. 

Bagi Masyarakat 

1. Diharapkan responden mandi minimal 2 

kali sehari, menggunakan sabun untuk 

menghilangkan kotoran di seluruh tubuh. 

2. Diharapkan responden dalam 

menggunakan handuk dalam keadaan 

kering, setelah pemakaian di jemur dan 3 

hari sekali dicuci dipisahkan dengan 

pakaian yang lain serta handuk tidak boleh 

berganti-ganti dengan orang lain 

3. Diharapkan masyarakat menggunakan 

pakaian sebaiknya: kenakkan pakaian 

yang sesuai dengan ukuran tubuh, pakaian 

yang menunjang kesehatan harus cukup 

longgar dipakai sehingga si pemakai dapat 

bergerak bebas,  memakai pakaian dari 

bahan yang dapat menyerap  keringat, 

pakaian juga tidak boleh menimbulkan 

gatal-gatal dan pakaian yang basah karena 

keringat atau karena hujan harus segera 

diganti. 

 

 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian di luar variabel penelitian 

ini yang berhubungan dengan lingkungan dan 

penggunaan air bersih dan status pekerjaan 

dengan kejadian panu di   Kecamatan  

Mempawah Hilir  Kabupaten Mempawah. 
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