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Abstract 
Skin infections is the most common problem in dermatology clinical 
setting especially in tropical countries such as Indonesia. The skin as 
the outermost organ and barrier protection of the human body 
make it prone to such infections and infestations. The case of 
infection even rises further partly by the increasing number of 
immunocompromized population as caused by HIV infection. Skin 
infections can be caused by a wide variety of agents including 
bacteria, mycobacteria, various fungi, or virus. As with all of 
medicine, correct therapy depends on a correct diagnosis, which is 
established through clinical and laboratory observations. The signs 
and progress of an infection can be more carefully monitored in the 
skin than in any other organ due to ease of clinical observation. But 
the case of skin infection illustrates the importance of early decision 
making based on clinical data. Laboratory data may be 
confirmatory, but do not need to delay proper treatment 
particularly in infection that threatening patient’s life.     

Bacterial skin infections range from simple superficial 
infection to severe skin and soft tissue infections such as cellulitis 
and necrotizing fasciitis. Early diagnosis followed by proper 
antibiotic treatment leads to a better prognosis. The problem of 
multidrug resistant bacteria is now a global concern, and very 
important to have updated data of local pattern of bacterial 
resistance in order to determinate the empirical therapy before 
culture and sensitivity result come out.   
 Fungal infections of the skin is very common in tropical 
areas. Fungal infections also range from relatively ease superficial 
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fungal infections to much more challenging deep mycosis. In the era 
of HIV pandemic, the case of systemic mycosis is increased and 
need to be addressed with proper systemic antifungal therapy 
alongside the antiretroviral therapy. Newer class of antifungal 
agent were fastly developed particularly for systemic fungal 
infections.  
 Viral diseases may produce mucocutaneus manifestation 
either as a result of viral replication in the epidermis or secondary 
spreading of replicating virus elsewhere in the body. The most 
common virus infecting the skins are from human papilloma virus 
group, herpesvirus, and poxvirus. The development of a wide 
variety of vaccination against different specific virus help to prevent 
infections and morbidity caused by viral infections. The 
development of immunomodulators recently became evident and 
now are widely used in the setting of viral infection of the skin.  
Keywords: management, skin infections, bacterial, fungal, viral  
 
Abstrak 
Infeksi kulit adalah masalah yang paling umum ditemukan pada 
praktek klinis dermatologi utamanya pada negara tropis seperti 
Indonesia. Kulit sebagai organ terluar dan barier proteksi dari tubuh 
manusia menyebabkannya rentan untuk mengalami infeksi dan 
infestasi. Kasus-kasus infeksi kulit bahkan semakin meningkat 
dewasa ini akibat peningkatan populasi imunokompromais karena 
infeksi HIV. Infeksi kulit sendiri dapat disebabkan oleh berbagai 
agen penyebab seperti bakteri, mikobakterium, jamur, ataupun 
virus. Seperti pada ilmu kedokteran pada umumnya, penanganan 
yang baik bergantung pada diagnosis yang tepat, yang didapatkan 
dari pemeriksaan klinis dan laboratorium. Gejala dan tanda serta 
progresivitas dari infeksi pada kulit umumnya lebih mudah dipantau 
dibandingkan infeksi pada organ lain karena mudahnya dilakukan 
observasi langsung, namun kasus infeksi kulit menunjukkan 
pentingnya pengambilan keputusan klinis yang cepat berdasarkan 
pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium memang bersifat 
sebagai konfirmasi tetapi sebaiknya tidak menyebabkan 



National Symposium Tropical Skin Infection | 3 
 

penundaan pada pemberian terapi, utamanya pada kasus infeksi 
yang mengancam nyawa pasien. 
 Infeksi bakteri pada kulit bervariasi dari infeksi superfisial 
yang sederhana hingga infeksi kulit dan jaringan lunak yang berat 
seperti selulitis dan fasiitis nekrotikan. Deteksi dini disertai dengan 
pengobatan antibiotik yang tepat dapat mengarahkan pada 
prognosis yang lebih baik. Adanya permasalahan multidrug 
resistant bacteria saat ini menjadi perhatiaan dunia dan sangat 
penting untuk masing-masing area memiliki data pola resistensi 
bakteri setempat yang terkini sebagai pedoman terapi empiris. 
 Infeksi jamur pada kulit merupakan infeksi yang umum 
didapatkan pada negara tropis dengan kelembaban tinggi. Infeksi 
jamur juga bervariasi dari infeksi jamur superfisial yang sederhana 
sampai dengan infeksi jamur profunda. Pada era pandemi HIV 
seperti saat ini, jumlah kasus infeksi jamur sistemik meningkat dan 
memerlukan penanganan yang tepat bersamaan dengan 
pemberian antiretroviral. Perkembangan pengobatan antijamur 
cukup pesat dewasa ini terutama sebagai antijamur sistemik. 
 Infeksi virus dapat menyebabkan manifestasi 
mukokutaneus baik sebagai akibat replikasi virus di kulit maupun 
penyebaran virus dari tempat lainnya. Kelompok virus yang paling 
umum menginfeksi kulit antara lain kelompok human papilloma 
virus, herpesvirus, dan poxvirus. Perkembangan vaksinasi terhadap 
berbagai jenis virus yang spesifik membantu pencegahan dan 
menurunkan morbiditas infeksi virus. Penggunaan 
imunomodulator juga banyak dikembangkan dalam penanganan 
infeksi virus pada kulit.       
Kata kunci: penanganan, infeksi kulit, bakteri, jamur, virus 
 

Pendahuluan 

Infeksi kulit adalah masalah yang umum ditemukan dalam dunia 

praktek kedokteran. Baik infeksi kulit oleh bakteri, mikobakterium, 

virus, maupun jamur, kesemuanya dapat menyebabkan morbiditas 

dan mengganggu kualitas hidup penderita, bahkan tidak jarang 

dapat menjadi infeksi yang berat dan mengancam nyawa.1 Dengan 



National Symposium Tropical Skin Infection | 4 
 

adanya peningkatan kasus imunokompromais, angka kejadian 

infeksi kulit juga mengalami peningkatan. Angka kejadian infeksi 

bakteri superfisial pada negara berkembang didapatkan bervariasi 

antara 5-10%. Sedangkan angka kejadian penyakit kulit akibat virus 

didapatkan berkisar 0,4-9%.2 Dermatomikosis atau mikosis 

superfisialis diperkirakan mengenai sekitar 20-25% dari populasi 

dunia dan dianggap sebagai salah satu bentuk infeksi yang paling 

sering pada manusia.3 Sedangkan, infeksi mikobakterium yang 

masih menjadi masalah di dunia adalah infeksi oleh Mycobacterium 

leprae, yang walaupun merupakan suatu infeksi yang kuno tetapi 

sampai saat ini masih belum dapat dieliminasi secara tuntas. 

Selama tahun 2012, World Health Organization (WHO) mencatat 

jumlah kasus kusta baru di seluruh dunia adalah sebanyak 232.857, 

dengan Indonesia menduduki tempat ketiga penyumbang kasus 

baru terbanyak setelah Brazil dan India.4  

Seperti bidang ilmu kedokteran lainnya, prinsip 

penanganan yang baik pada infeksi kulit bergantung pada diagnosis 

yang tepat yang dimulai dengan pengamatan klinis yang baik dan 

ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium pendukung. Perjalanan 

infeksi pada kulit umumnya lebih mudah untuk diobservasi 

dibandingkan infeksi pada organ lain karena dapat diamati secara 

langsung. Penanda inflamasi akibat infeksi akut yang dapat 

ditemukan antara lain perubahan warna, hangat, nyeri, dan 

bengkak, serta adanya indurasi, erosi atau ulserasi, vesikulasi, 

pembentukan pustul, limfadenopati, asimetri, vaskulitis, bahkan 

nekrosis. Dengan adanya peningkatan kasus imunokompromais, 

tanda inflamasi di atas kadang tidak tampak jelas karena kurangnya 

respon imun yang tipikal. Pada populasi ini juga umumnya mudah 

mengalami perburukan dan progresi dibandingkan dengan populasi 

sehat.1 Tantangan dalam berbagai kondisi infeksi ini memerlukan 

perhatian dan penanganan yang komprehensif.     
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Kulit sebagai Barier Proteksi terhadap Infeksi 

Kulit sebagai organ terluas dan terluar dari tubuh manusia berperan 

sangat penting dalam proteksi penjamu dari invasi agen infeksi. 

Kulit yang awalnya hanya dianggap sebagai struktur inert dan hanya 

berfungsi sebagai barier fisik belakangan diketahui sangat 

membantu dalam kaskade respon imun.5,6 Kulit memiliki sistem 

pertahanan alamiah dan adaptif dalam menangani infeksi jika 

barier fisik mengalami gangguan. Pada kulit terdapat banyak sel 

imun seperti sel langerhans yang berdiam di epidermis, dan sel 

dendritik, makrofag, sel mast, sel T dan sel B, sel plasma, serta 

natural killer cells (sel NK) yang berada di dermis. Keratinosit sendiri 

berperan sangat penting dalam respon imun karena menghasilkan 

IL-1α, TNF-α, dan peptida antimikroba. Keratinosit menghasilkan 

sejumlah besar kemokin dan sitokin imunoregulator yang kemudian 

akan mengaktivasi sel imun alamiah, meningkatkan ekspresi 

mediator inflamasi, dan memfasilitasi penarikan sel imun tambahan 

dari peredaran darah. Keratinosit memiliki Toll-like Receptor 2 (TLR-

2) untuk mengenali pola molekul dari patogen seperti peptidoglikan 

dan lipopeptidanya, serta mengekspresikan reseptor IL-1 (IL-1R) 

yang akan teraktivasi dan menghasilkan IL-1α dan IL-1β. Baik sinyal 

dari TLR-2 maupun IL-1R ini akan mengaktifkan kaskade berikutnya 

termasuk nuclear factor-κB (NF- κB) dan mitogen-activating protein 

kinase (MAPK) signaling pathways yang akan menyebabkan 

transkripsi dari gen proinflamasi.7 

Selain berperan dalam kaskade respon imun, kulit dalam 

hal ini keratinosit mampu menghasilkan peptida dan protein 

antimikrobial seperti human beta-defensins, cathelicidin LL-37, dan 

lysozyme. Agen antimikrobial ini sangat kuat dan aktif serta 

memiliki spektrum luas dalam melawan berbagai jenis patogen 

termasuk bakteri, virus, dan fungi. Selain memiliki efek 

antimikrobial langsung terhadap mikrorganisme patogen, peptida 
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antimikrobial ini memiliki berbagai peran seperti sebagai mediator 

inflamasi, mempengaruhi proliferasi sel, dalam penyembuhan luka, 

serta produksi sitokin/kemokin dan kemotaksis.5,6,7     

Walaupun merupakan barier fisik terhadap adanya 

patogen, kulit sendiri tidak bersifat steril dan memiliki kolonisasi 

flora normal. Spesies flora normal pada kulit bervariasi tergantung 

pada lokasi dan faktor lain seperti temperatur, pH, kelembaban, 

sebum, kadar garam, dan asam lemak. Flora normal kulit mencakup 

spesies dari genus Staphylococcus, Propionibacteria, 

Corynebacteria, dan kelompok ragi. Diduga flora normal ini 

berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari mikroba patogen non 

komensal. Beberapa mikroorganisme yang dapat berkolonisasi 

pada kulit seperti Staphylococcus aureus dan Group A Streptococcus 

β- hemolyticus, beberapa bakteri gram negatif, serta virus dan 

jamur memiliki potensi menyebabkan infeksi terutama jika 

terdapat kerusakan pada barier kulit.7    

 

Infeksi Kulit akibat Bakteri dan Mikobakterium 

Infeksi kulit dan jaringan lunak yang tidak terkomplikasi merupakan 

penyebab umum dari kunjungan poliklinik. Beberapa infeksi kulit 

akibat bakteri yang umum ditemukan antara lain impetigo, ektima, 

folikulitis, furunkel, karbunkel, abses, erisipelas dan selulitis. Bakteri 

penyebab infeksi kulit tersering adalah Staphylococcus aureus (S. 

aureus) dan Group A Streptococcus β- hemolyticus (Streptococcus 

pyogenes).8,9 Penisilin sebagai antibiotik diperkenalkan pada awal 

tahun 1940-an sebagai pengobatan infeksi yang disebabkan oleh 

kokus gram postif seperti S.aureus. Tidak lama kemudian, mulai 

berkembang resistensi terhadap antibiotik ini, dan saat ini 

mayoritas bakteri Staphylococcus telah resisten terhadap penisilin 

dengan cara memproduksi β-lactamase. Sedangkan bakteri 

Streptococcus sampai saat ini masih sensitif terhadap penisilin. 
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Golongan metisilin mulai diperkenalkan pada tahun 1959 untuk 

mengatasi masalah resistensi terhadap penisilin, tetapi kemudian 

juga segera diikuti oleh ditemukannya galur Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). Hingga saat ini MRSA masih 

menjadi masalah besar dalam penanganan infeksi dan kasusnya 

terus meningkat dengan adanya Hospital-associated MRSA (HA-

MRSA) dan Community-acquired MRSA (CA-MRSA).9 Resistensi 

bakteri yang saat ini meningkat dengan cepat menjadi perhatian 

seluruh dunia karena memiliki konsekuensi adanya kegagalan 

terapi, peningkatan waktu rawat, peningkatan biaya, dan 

kebutuhan akan obat baru. Resistensi sendiri dapat dibagi menjadi 

resistensi intrinsik atau bawaan serta resistensi didapat yang terjadi 

akibat mutasi dan transfer gen. Untuk menangani krisis resistensi 

antibiotik ini beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan 

penggunaan antibiotik secara rasional, memperbaiki praktek 

peresepan, mengoptimalisasi regimen terapi, memperbaiki 

diagnosis dan meningkatkan metode pemeriksaan diagnostik, serta 

melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi bakteri. Beberapa 

antibiotik baru yang dikembangkan dan telah disetujui untuk 

membantu mengatasi resistensi antibiotik ini antara lain Tigesiklin, 

Doripenem, Telavancin, Seftarolin, Tedizolid, Dalbavansin, 

Oritavansin, Seftalozan/Tazobaktam, dan Seftazidim/Avibaktam.10     

 Secara umum, pemberian antibiotik pada kasus-kasus 

infeksi bakteri dapat diberikan secara topikal maupun sistemik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I, Tabel 2, dan Kotak 

1. 

Salah satu kasus yang dapat mengilustrasikan prinsip 

penanganan infeksi kulit akibat bakteri adalah fasiitis nekrotikan. 

Kasus infeksi yang dimulai pada kulit ini dapat berkembang secara 

cepat menjadi penyakit sistemik yang fatal dan mengancam nyawa. 

Fasiitis nekrotikan pertama kali dideskripsikan dengan detail oleh  
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Tabel 1. Terapi Topikal vs Terapi Sistemik pada Infeksi Kulit1 

 Terapi Topikal Terapi Sistemik 

PRO 1. Efek samping sistemik 
lebih sedikit 

2. Tidak memerlukan titik 
akses masuk 

3. Tidak 
memepertimbangkan 
absorbsi gastrointestinal   

4. Tidak ada efek samping 
gastrointestinal 

5. Kemungkinan sensitisasi 
lebih kecil 

6. Keuntungan 
penyembuhan luka 
karena sebagai 
pelembab luka dan agen 
anti-infeksi 

1. Efikasi lebih tinggi, 
onset lebih cepat 

2. Mengobati infeksi di 
organ lainnya 

3. Dapat diukur 
kadarnya dalam 
darah 

KONTRA 1. Dapat mengaburkan 
perkembangan penyakit 

2. Sensitisasi akibat kontak 
dapat terjadi 

3. Efikasi lebih rendah, 
onset lebih lambat 

4. Dalam jumlah besar, 
absorbsi sistemik 
dengan efek samping 
sistemik masih dapat 
terjadi 

1. Reaksi alergi yang 
serius dapa terjadi 

2. Memerlukan titik 
akses masuk 

3. Memerlukan biaya 
yang lebih besar 

4. Tidak semua jenis 
tersedia 

5. Terdapat efek 
samping absorbsi 
obat oral 

6. Adanya Interaksi obat 
harus 
dipertimbangkan 

     

Joseph Jones, yang merupakan seorang sejarawan dan petugas 

medis pada saat perang sipil di Amerika Serikat. Istilah awal yang 

digunakan untuk kasus ini adalah ‘Hospital Gangrene’, kemudian 

Fournier, seorang ahli penyakit kulit dari Prancis pada tahun 1883 
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mendeskripsikan bentuk selulitis ini pada lipat paha yang 

ditemukan terutama pada   pria   sehingga   dikenal   dengan   nama 

‘Fournier’s Ganrene’. Wilson mulai menggunakan istilah fasiitis 

nekrotikan pada tahun 1952 dengan melaporkan 5 kasus infeksi 

yang sangat menular dan dianggap disebabkan oleh bakteri 

“pemakan daging” (flesh-eating bacteria).Pada fasiitis nekrotikan 

faktor predisposisi yang utama adalah diabetes (mencakup 40-50% 

kasus) terutama jika disertai dengan dialisis. Faktor lain mencakup 

luka trauma, AIDS, kanker dengan metastase, varisela, pasca 

operasi dan pasca melahirkan. Lokasi yang paling sering terlibat 

adalah perut, perineum, dan ekstrimitas. Peningkatan kreatinin 

fosfokinase beberapa kali lipat dapat membantu menbedakan 

fasiitis nekrotikan dengan erisipelas atau selulitis yang lebih ringan. 

Dari pemeriksaan kultur, agen yang paling sering ditemukan adalah 

Streptokokus Beta Hemolitikus Grup A, diikuti oleh Klebsiela dan 

CA-MRSA, namun belakangan ini muncul kecendrungan adanya 

agen polimikrobial. Prognosis yang lebih buruk dipengaruhi oleh 

usia yang lebih tua, wanita, penundaan dalam debridemen awal, 

infeksi yang luas, peningkatan kreatinin dan laktat, anemia, 

trombositopenia, dan adanya keterlibatan organ lain. Prinsip 

penanganan adalah dengan debridemen bedah yang ekstensif 

dibantu dengan magnetic resonance imaging (MRI) untuk 

mengetahui luasnya keterlibatan lesi. Antibiotik intravena 

spektrum luas dapat digunakan sebelum terdapat hasil kultur. 

Terapi oksigen hiperbarik dan penggunaan imunoglobulin G 

intravena dikatakan memiliki efek yang menguntungkan.1      

Beberapa prinsip penanganan infeksi kulit secara topikal 

dapat dilihat pada Kotak 1. 

Infeksi kulit akibat mikobakterium yang masih menjadi 

perhatian dunia saat ini salah satunya adalah infeksi oleh 

Mycobacterium leprae yang menyebabkan kusta atau morbus 
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1. Pemberian preparat berbasis unguenta (hidrofobik) bersifat menolak 
air dan cenderung bertahan di kulit lebih lama sehingga meningkatkan 
penetrasi, memberikan proteksi dan mempercepat epitelialisasi. 

2. Jika kondisi lesi basah atau oozing maka diperlukan 2-5 hari periode 
awal untuk eksudat dapat dibersihkan, baik dengan kompres terbuka, 
secara kimiawi maupun dengan pembedahan. Jika diperlukan kondisi 
yang lebih kering, preparat berbasis krim (hidrofilik) dapat digunakan. 

3. Eskar yang menempel dengan kuat perlu dibersihkan dengan 
debridemen bedah untuk dapat menyembuh dan dapat diberikan 
terapi topikal untuk infeksi yang mendasari. 

4. Insisi dan drainase sama penting bahkan terkadang lebih penting 
daripada terapi antibiotik topikal dan sistemik. 

5. Restorasi barier epidermal yang rusak (seperti pada kasus eksim) 
diperlukan untuk menghindari pemakaian terapi antibiotik terus-
menerus. 

6. Adanya tanda-tanda inflamasi seperti panas yang meningkat, 
kemerahan yang melebar, limfadenopati regional, demam, dan nyeri 
mengindikasikan perlunya terapi antibiotik sistemik. 

7. Dermatitis kontak alergi yang terjadi akibat antibiotik, antijamur, 
bahan pengawet, pelekat pada plester, serta surgical dressing perlu 
dipertimbangkan sebagai diagnosis banding pada infeksi kulit yang 
mengalami perburukan. Gejala yang dapat timbul antara lain adanya 
rasa gatal, munculnya gelembung, kemerahan tanpa disertai demam 
dan limfadenopati regional. Jika tidak terdiagnosis dengan baik, kondisi 
ini biasanya memburuk dengan pemberian antibiotik yang 
memanjang.   

8. Adanya penyerapan obat topikal secara sistemik selalu harus 
diperhatikan. Hal ini terutama berlaku pada kondisi gangguan barier 
epidermal, pada area lipatan dengan kemungkinan oklusi dan absorbsi 
berlebihan, pada terapi area yang luas, dan pada bayi.  

hansen. Meskipun kusta sudah ada sejak sebelum masehi namun 

perkembangan pengetahuan mengenai penyakit ini berjalan 

lambat. Berdasarkan studi epidemiologi telah terjadi penurunan 

jumlah kasus kusta secara bermakna dengan pemberian multidrug  

 

Kotak 1: Panduan Umum Terapi Topikal pada Infeksi Kulit1 
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therapy (MDT), tetapi kasus kusta baru masih tetap muncul dan hal  

ini penting dalam usaha eradikasi kusta dimasa datang. Data WHO 

mengenai epidemiologi penyakit kusta menunjukkan adanya 

penurunan prevalensi kusta secara global yang signifikan setelah 

pengenalan MDT. Kasus kusta pada pertengahan tahun 1980 

didapatkan sejumlah lebih dari lima juta kasus, kemudian 

mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 

kurang dari 200.000 kasus, tetapi kasus baru, kasus relaps, 

komplikasi berupa reaksi kusta, serta kecacatan masih terus muncul 

walaupun dalam skala kecil. Indonesia pada tahun 2014 menempati 

peringkat ketiga untuk temuan kasus kusta baru di seluruh dunia 

setelah, Brazil, dan India yaitu sejumlah 17.025 kasus. Indonesia 

juga merupakan penyumbang kasus kusta baru tipe multibasiler 

(MB) tertinggi di Asia Tenggara, peringkat kelima di dunia setelah 

Afrika, Argentina, Filipina, dan Mesir, yaitu sejumlah 14.213 kusta 

tipe MB dari kasus dari total 17.025 kasus kusta baru di Indonesia 

atau sekitar 83,4%.11,12 Hal yang saat ini menjadi perhatian pula 

adalah adanya resistensi terhadap obat kusta yang kemungkinan 

menjadi dasar tingginya kasus kusta relaps. Resistensi obat kusta 

utamanya adalah terhadap dapson akibat regimen monoterapi 

dapson yang saat ini sudah ditinggalkan. Resistensi terhadap 

rifampisin saat ini menjadi masalah utama, karena walaupun angka 

kejadiannya lebih jarang, tetapi terjadi akibat pengobatan yang 

tidak teratur dan memerlukan modifikasi dari regimen MDT 

standar. Semua kasus relaps harus dapat diidentifikasi dan diobati 

ulang dengan regimen MDT MB tanpa menunggu hasil pemeriksaan 

resistensi untuk mengurangi transmisi dan mencegah disabilitas, 

kemudian setelah hasil pemeriksaan keluar, terapi dapat dinilai 

kembali.13   

 



National Symposium Tropical Skin Infection | 12 
 

Tabel 2: Beberapa Kondisi yang memerlukan Terapi Antibiotik 

Empirik (dikutip dengan modifikasi dari Kepustakaan no.1) 

Kondisi  Keterangan 

Blueberry Muffin Baby 
 
 
 
 
 
 
Fasiitis Nekrotikan 
Selulitis 
 
 
 
 
Nekrosis Kutaneous 
 
 
 
 
 
 
 
Vaskulitis 
 
Staphylococcal Scalded 
Skin Syndrome 
 
 
Mikobakterium atipikal 

Papul, pustul atau purpura generalisata. 
terapi selalu harus mencakup infeksi virus 
herpes hingga diagnosis ditegakkan dan 
pertimbangkan TORCH (kompleks 
toksoplasmosis, rubela, sitomegalovirus, 
herpes simpleks, serta HIV, sifilis, dan 
varisela) 
Terapi harus mencakup Streptococcus 
Terapi harus mencakup Staphylococcus 
dan Group A Streptococcus β- hemolyticus 
karena kultur cenderung sulit dan hasil 
positif hanya bisa didapatkan dari kultur 
darah saat penderita sepsis   
Terapi harus mencakup Staphylococcus 
dan Group A Streptococcus β- hemolyticus, 
dan jika ada indikasi dari riwayat penyakit 
pertimbangkan infeksi vibrio vulnificus; 
atau jika ada indikasi secara klinis, terdapat 
sepsis, atau imunokompromais, 
pertimbangkan pseudomonas, kandidiasis, 
atau aspergilus 
Terapi harus mencakup Rocky Mountain 
Spotted Fever  dan Meningococcus 
Terapi harus mencakup Staphylococcus 
termasuk pertimbangan adanya MRSA baik 
CA-MRSA maupun HA-MRSA serta 
Streptococcus 
Pemeriksaan histopatologi dan kultur 
sering negatif palsu sehingga terapi hanya 
didasarkan pada klinis  

 

 

 

 



National Symposium Tropical Skin Infection | 13 
 

Infeksi Kulit Akibat Virus 

Infeksi kulit akibat virus masih umum ditemukan dan angka 

kejadiannya terus bertambah walaupun dengan berbagai modalitas 

terapi yang saat ini banyak tersedia dan banyak dikembangkan. 

Tidak seperti beberapa jenis bakteri, virus tidak dapat digolongkan 

sebagai flora normal dari kulit, tetapi kulit merupakan lokasi 

manifestasi infeksi virus yang umum. Banyak infeksi virus sistemik 

Yang secara klinis tampak sebagai lesi kulit berupa ruam 

makulopapular. Pada infeksi virus seperti ini setelah fase replikasi 

awal pada lokasi tertentu misalnya orofaring, virus akan menyebar 

ke dalam peredaran darah (viremia) dan kemudian mencapai kulit. 

Lesi kulit akibat virus seperti ini diduga merupakan suatu proses 

yang dimediasi oleh sistem imun. Pada kondisi lainnya, virus 

menyebabkan suatu manifestasi lesi vesikuler dan menunjukkan 

bahwa kulit adalah tempat replikasi virus dan bersifat infeksius.14 

Infeksi virus pada kulit yang umum ditemukan antara lain oleh 

Herpes Simplex Virus (HSV) 1 dan 2, Varicella Zoster Virus (VZV), 

Epstein-Barr Virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Human-

papilloma Virus (HPV), dan Molloscum Contagiosum Virus (MCV). 

Infeksi oleh virus yang berbeda akan memberikan manifestasi kulit 

yang berbeda dengan penanganan yang berbeda pula. Beberapa 

infeksi virus menyebabkan manifestasi kulit yang minor dan 

sederhana sehingga tidak memerlukan intervensi khusus. Namun 

dengan peningkatan kasus imukompromais, beberapa infeksi virus 

berisiko mengalami perburukan, dengan manifestasi sistemik yang 

berat, terjadinya komplikasi, dan waktu rawat yang lebih lama. 

Penanganan infeksi virus sangat bergantung dengan kondisi 

imunitas penderita.15 Sampai saat ini belum tersedia antivirus yang 

spesifik untuk semua jenis infeksi virus.15 Mekanisme kerja antivirus 

sangat bervariasi namun terutama adalah dengan menghambat 

replikasi virus tanpa menyebabkan efek samping pada sel host. 
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Obat antivirus bekerja dengan menargetkan protein virus, protein 

host atau menguatkan respon imun terhadap virus. Salah satu 

antivirus yang banyak digunakan adalah dari golongan analog 

nukleosida seperti asiklovir, valasiklovir, gansiklovir, dan 

pensiklovir. Golongan analog nukleosida ini poten sebagai antivirus 

pada herpes simplek, varisela-zoster, Epstein-Barr serta memiliki 

aktivitas sedang melawan CMV. Asiklovir merupakan analog 

nukleosida pertama dan memiliki efektivitas yang sama dengan 

valasiklovir yang merupakan prodrug dari asiklovir, sedangkan 

gansiklovir dan pensiklovir merupakan turunan yang lebih baru. 

Antivirus lain yang lebih jarang digunakan antara lain ribavirin yang 

poten pada infeksi morbili, foskarnet yang dapat digunakan pada 

infeksi CMV yang resisten gansiklovir, serta penggunaan sidofovir 

pada infeksi oleh Human Herpes Virus (HHV) 6.16 

Selain penggunaan antivirus, saat ini dikembangkan 

berbagai jenis imunomodulator untuk membantu meningkatkan 

daya tahan penderita. Pada tahun 1980an, imunomodulator 

pertama dengan nama kimia imidazokuinolon ditemukan dan 

dikatakan dapat menginduksi produksi sitokin endogen dari 

monosit atau makrofag seperti interferon alfa, interleukin-12, dan 

tumor nekrosis faktor alfa. Senyawa kimia ini juga dikatakan secara 

tidak langsung menginduksi interferon gama yang merupakan 

sitokin limfosit T helper-1 yang berperan dalam imunitas seluler dan 

presentasi antigen.15,16  

  Selain penggunaan imunomodulator, pengembangan 

vaksinansi untuk beberapa infeksi virus diharapkan dapat 

mencegah dan menurunkan morbiditas dari infeksi yang 

bersangkutan. Beberapa vaksin yang telah tersedia untuk 

penanganan infeksi kulit akibat virus antara lain vaksin untuk 

variola, rubela, rubeola, infeksi HPV yang berhubungan dengan 

kejadian kanker serviks dan kondiloma akuminata, vaksin varisela 
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serta herpes zoster. Vaksin – vaksin ini telah terbukti menurunkan 

angka kejadian serta morbiditas yang disebabkan oleh infeksi virus 

baik pada kulit maupun secara sistemik.17 

  

Infeksi Kulit Akibat Jamur  

Infeksi superfisial oleh jamur diperkirakan mengenai 20-25% dari 

populasi dunia, dimana kondisi yang hangat, lembab, dan iklim yang 

tropis merupakan faktor predisposisi untuk pertumbuhan jamur.3 

Infeksi jamur superfisial mencakup infeksi oleh dermatofita dan non 

dermatofita, termasuk oleh spesies kandida. Penanganan saat ini 

dengan antijamur sistemik mencakup griseofulvin dan azol yang 

lebih baru seperti itrakonazol dan flukonazol, serta golongan 

alilamin seperti terbinafin. Terbinafin memiliki profil keamanan 

yang baik, dan memiliki efek fungisidal dibandingkan dengan azol 

yang bersifat fungistatik. Studi menunjukkan bahwa terbinafin lebih 

efektif dibandingkan itrakonazol dalam mengobati dermatofita, 

tetapi itrakonazol memiliki spektrum antijamur yang lebih luas dan 

mencakup jamur non dermatofita serta spesies kandida. Generasi 

triazol yang lebih baru seperti isavukonazol, ravukonazol, 

pramikonazol, dan albakonazol banyak dikembangkan namun 

masih memerlukan penelitian lebih lanjut menenai efektifitas dan 

keamanannya. Alternatif terapi yang saat banyak dikembangkan 

utamanya pada pengobatan onikomikosis yang sering rekalsitran 

adalah penggunaan terapi fotodinamik, laser, iontoforesis dan 

ultrasonografi. Beberapa alternatif ini memiliki keuntungan yaitu 

tidak memiliki efek samping sistemik dan dapat dipertimbangkan 

pada pasien yang tidak dapat menggunakan antijamur oral, tetapi 

studi lebih lanjut masih diperlukan dalam menilai efektivitasnya.18,19      
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