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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia secara konstan berhubungan dengan beribu-ribu 

mikroorganisme. Mikroba tidak hanya terdapat di lingkungan, tapi juga 

menghuni tubuh manusia. Mikroba yang secara alamiah menghuni tubuh 

manusia disebut flora normal atau mikrobiota (Pelczar dan Chan, 1988). 

Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan. 

Hal itu tampak pada kemampuannya menginfeksi manusia, hewan serta 

tanaman, menimbulkan penyakit yang berkisar dari infeksi ringan sampai 

kematian. Infeksi yang mungkin timbul setelah terjadinya kerusakan jaringan 

khusus memberi petunjuk mengenai kemungkinan sebab dan pentingnya 

mikroorganisme pada beberapa infeksi klinis, dan dapat membuat manusia 

menaruh perhatian lebih besar terhadap infeksi (Pelczar dan Chan, 1988). 

Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit dengan antibiotik 

merupakan suatu kemajuan dalam pelayanan kesehatan. Antibiotik merupakan 

suatu obat yang dapat membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri. 

Akan tetapi antibiotik juga merupakan kelompok obat yang termasuk sering  

memberikan efek samping misalnya reaksi alergi, mual dan muntah. Masalah 

yang penting juga adalah masalah resisten atau kekebalan bakteri terhadap 

antibiotik. Saat ini seluruh dunia telah mengalami berbagai masalah akibat 

resistensi antibiotik (Anonim, 2002). 
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Resistensi bakteri terhadap obat menimbulkan permasalahan yang 

cukup besar di dunia kedokteran. Hal ini karena banyaknya strain bakteri yang 

resisten terhadap antibiotik. Munculnya bakteri yang telah resisten terhadap 

antibiotik memerlukan penanganan yang serius untuk menentukan 

keberhasilan dalam usaha menyembuhkan penderita dan memberantas 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut (Anonim, 2003). 

Infeksi supuratif lokal disebabkan oleh banyak macam bakteri yang 

secara kolektif diberi nama piogen (pembentuk nanah). Yang termasuk piogen 

ialah stafilokokus, banyak basil Gram negatif (E.coli, Klebsiella pneumoniae, 

strain Proteus dan Pseudomonas aeruginosa), meningokokus, gonokokus dan 

pneumokokus. Infeksi kuman-kuman tersebut menimbulkan timbunan nanah 

setempat pada daerah  implantasi kuman (Robbins dan Kumar, 1995). 

Pseudomonas termasuk bakteri yang tersebar luas di lingkungan, 

beberapa diantaranya merupakan patogen yang penting bagi manusia. 

Pseudomonas aeruginosa dan spesies lain tahan terhadap banyak antimikroba. 

Banyak dari pseudomonas memiliki kepekaan terhadap antibiotik yang 

berbeda dengan Pseudomonas aeruginosa (Anonim, 1997).  

Infeksi P. aeruginosa biasanya terbatas pada pasien di rumah sakit 

dengan kondisi menurunnya daya tahan tubuh yang menyebabkan 14% dari 

semua infeksi nosokomial tetapi juga ditemukan sejumlah 5% dari semua 

infeksi yang didapat pada masyarakat umum. Organisme ini menyebabkan 5% 

infeksi luka bedah, 8% tromboplebitis dan penyebab penting dari bakterimia 



 

 

3 

pada pasien neutropenia. P. aeruginosa menyebabkan 14% endokarditis pada 

manusia (Anonim, 2001). 

Langkah pengendalian terletak pada pengobatan luka-luka secara 

aseptis. Pengobatan yang kini berlaku menggunakan tobramisin, karbenisilin 

dan gentamisin. Akan tetapi karena seringnya organisme ini menjadi resisten 

terhadap antibiotik, antibiotik baru tak diragukan menjadi pengobatan pilihan 

(Volk dan Wheeler, 1990). 

Resistensi mikroorganisme pada obat dimungkinkan karena 

mikroorganisme dapat kehilangan target spesifik tertentu pada obat untuk 

beberapa generasi sehingga menjadi resisten. Di samping itu sebagian besar 

mikroba yang resisten pada obat muncul akibat perubahan genetik yang 

dilanjutkan serangkaian seleksi oleh obat antimikroba (Brooks, et al., 2001).  

Menurut World Health Organization (WHO), timbulnya strain bakteri 

yang resisten terhadap antibiotik sekarang ini menjadi permasalahan kesehatan 

seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. WHO telah 

mengadakan penelitian terhadap tiga puluh penyakit infeksi dan diketahui 

banyak strain bakteri penyebab penyakit infeksi resisten terhadap antibiotik 

golongan penisilin, tetrasiklin maupun kloramfenikol (Heymann, 1996). 

Terdapat 5 kuman tersering dari pus di Rumah Sakit Husada pada 

bulan Juli sampai dengan Desember 2001 diantaranya P. aeruginosa sebanyak 

48 (23,6%), K. aerogenes 36 (17,7%), S.aureus 30 (14,8%), P. mirabilis 22 

(10,9%), E. coli 17 (8,4%) dan kuman lain-lainnya sebesar 24,6% (Gunadi, 

2001).  
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Berdasarkan hasil penelitian pengujian sensitivitas bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dari pasien di Surabaya terhadap berbagai macam 

antibiotika, telah diperoleh sebanyak 52 isolat Pseudomonas selama bulan 

Juni-Oktober 2003, 4 diantaranya ialah Pseudomonas sp dan 25 lainnya ialah 

P. aeruginosa. Dua puluh isolat P. aeruginosa tersebut menunjukkan 

persentase resistensi terhadap tetrasiklin (96%) dan kloramfenikol (92%) serta 

trimetoprim-sulfametoksasol (88%) (Wahyudi, dkk., 2006).  

Resistensi bakteri sangat tergantung pada dosis obat, sifat farmakologi 

tiap-tiap obat, lokasi infeksi dan faktor-faktor hospes misalnya penggunaan 

antibiotik yang tidak tepat seperti pemakaian dosis yang kurang dari 

pemberian dosis sebelumnya dan pemakaian antibiotik dalam waktu yang 

kurang sehingga bakteri belum mati semua (Sommers, et al., 1994).   

Bakteri Pseudomonas aeruginosa digunakan dalam penelitian ini 

karena menyebabkan infeksi nosokomial, infeksi luka, infeksi saluran kemih 

dan septikemia, sedangkan spesies pseudomonas lain dapat bersifat patogen 

oportunistik. Pemilihan antibiotik berdasarkan perbedaan mekanisme kerja 

dari masing-masing golongan antibiotik yang berbeda serta masih 

digunakannya antibiotik tersebut di rumah sakit.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase infeksi yang 

disebabkan Pseudomonas sp. dari sampel pus pasien serta mengetahui tingkat 

sensitivitas isolat bakteri tersebut terhadap antibiotik Ciprofloxasin, 

Gentamisin, Cefotaksim, Oxasilin dan Imipenem, sehingga diketahui 

antibiotik yang poten terhadap bakteri tersebut.  
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Berapakah persentase Pseudomonas sp. sebagai penyebab infeksi dari 

sampel pus pasien di Rumah Sakit Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Kustati 

Surakarta dan bagaimanakah sensitivitas isolat Pseudomonas sp. dari pus 

pasien tersebut terhadap beberapa antibiotik ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui persentase Pseudomonas sp. sebagai penyebab infeksi dari 

sampel pus pasien di Rumah Sakit Dr. Moewardi dan Rumah Sakit 

Kustati Surakarta.  

2. Mengetahui sensitivitas isolat Pseudomonas sp. dari pus pasien di 

Rumah Sakit Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Kustati Surakarta terhadap 

antibiotik Ciprofloxasin (5 μg), Gentamisin (10 μg), Cefotaksim (30 μg), 

Oxasilin (5 μg) dan Imipenem (10 μg). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi dan Pus 

Manusia hidup dalam alam dengan kehidupan organisme lain, dimana 

selalu berkontak dengan mikroorganisme, bakteri, fungi, dan virus. 

Dikatakan terjadi infeksi bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh 

menyebabkan berbagai gangguan fisiologi normal tubuh, sehingga timbul 
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penyakit infeksi. Penyakit infeksi mempunyai kemampuan menjalar  atau 

menular kepada orang lain yang sehat, sehingga populasi penderita dapat 

meluas (Wattimena, dkk., 1991). 

Faktor penentu dalam timbulnya penyakit infeksi sebenarnya adalah 

daya terjangkitnya dan daya penjalaran penyakitnya dalam populasi manusia 

yaitu epidemiologinya. Timbulnya penyakit infeksi pada seseorang sering 

ditentukan oleh keadaan tubuh orang yang bersangkutan, yang bersifat umum 

maupun yang bersifat spesifik terhadap penyakit infeksi tersebut (Wattimena, 

dkk., 1991). 

Penyebaran dan penularan penyakit infeksi pada manusia pada 

dasarnya terjadi melalui tiga cara yaitu : 

a. Cara penularan inhalasi melalui sistem respirasi. Cara 

penyebaran/penularan ini terjadi terutama pada infeksi oleh streptokokus 

dan meningokokus. 

b. Cara penularan ingesti melalui makanan atau minuman yang dimakan. 

Penyakit infeksi yang penularan/penyebarannya melalui cara ini terutama 

adalah tifus, kolera, dan disentri amuba/basiler.  

c. Cara penularan melalui vektor hewan atau manusia lain, ada vektor atau 

tuan rumah perantara bagi mikroorganisme penyebab yang berupa hewan 

atau manusia sebagai karier sebelum menjalar ke manusia lain dan 

menimbulkan infeksi. 

(Wattimena, dkk., 1991) 
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Insidensi infeksi luka secara keseluruhan adalah sekitar 5 sampai 10 

persen di seluruh dunia dan tidak berubah selama dasawarsa yang lalu. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan infeksi luka pascaoperatif, 

beberapa faktor langsung di bawah kendali ahli bedah dan berhubungan 

langsung dengan teknik bedah. Faktor lain adalah berhubungan dengan 

pasien (host) dan penyakit (Cameron, 1997). 

Terdapat banyak perdebatan tentang definisi sesungguhnya infeksi 

luka. Definisi yang paling sempit adalah hanya luka yang mengeluarkan  pus, 

dengan bakteria yang diidentifikasi dari biakan. Definisi yang lebih luas 

harus mencakup semua luka yang mengeluarkan pus, apakah hasil 

bakteriologi adalah positif atau tidak, luka yang dibuka oleh ahli bedah, dan 

luka yang dianggap oleh ahli bedah sebagai terinfeksi (Cameron, 1997). 

Infeksi luka secara anatomik dapat diklasifikasikan sebagai superfisial 

atau suprafascial dan profundus, yang mengenai fascia, otot, atau rongga 

abdomen. Sekitar tigaperempat dari semua infeksi luka adalah superfisial, 

yang mengenai kulit jaringan subkutan saja (Cameron, 1997). 

Infeksi supuratif lokal disebabkan oleh banyak macam bakteri yang 

secara kolektif diberi nama piogen (pembentuk nanah). Nanah ialah eksudat 

radang yang kaya protein dan mengandung leukosit yang masih  hidup 

bercampur dengan debris yang berasal dari sel darah putih nekrotik aktif dan 

yang datang dari luar (Robbins dan Kumar, 1995). 

Infeksi kuman-kuman menimbulkan timbunan nanah setempat pada 

daerah implantasi kuman. Bila tertanam di bawah kulit atau dalam organ 
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yang padat kuman piogen akan menimbulkan abses, timbunan nanah 

setempat. Infeksi piogen kulit bervariasi antara infeksi folikel rambut yang 

sederhana sampai yang mengenai jaringan subkutis, disebut juga bisul 

(Robbins dan Kumar, 1995). 

Infeksi bakteri sering menyebabkan konsentrasi netrofil yang luar 

biasa tingginya di dalam jaringan, dan banyak dari sel-sel ini mati dan 

membebaskan enzim-enzim hidrolisis mereka yang kuat ke sekitarnya. 

Dalam keadaan ini enzim-enzim netrofil secara harfiah mencernakan jaringan 

dibawahnya dan mencairkannya. Kombinasi agregasi netrofil dan pencairan 

jaringan-jaringan dibawahnya ini disebut supurasi, dan eksudat yang 

terbentuk dengan cara demikian itu disebut eksudat supuratif, atau lebih 

sering disebut pus. Jadi, pus terdiri dari netrofil polimorfonuklear, yang 

hidup, yang telah mati, dan yang hancur; jaringan dasar yang telah 

dicernakan dan dicairkan; eksudat cair dari proses radang; dan sangat sering, 

bakteri-bakteri penyebabnya (Price dan Wilson, 1995). 

Jika timbul supurasi lokal di dalam jaringan padat, kerusakan yang 

diakibatkan disebut abses. Abses adalah lesi yang sulit untuk diatasi oleh 

tubuh karena kecenderungannya untuk meluas ke jaringan yang lebih luas 

dengan pencairan, kecenderungannya untuk membentuk lubang, dan 

resistensinya terhadap penyembuhan. Jika terbentuk abses, maka obat-obatan 

seperti antibiotik dalam darah sulit masuk ke dalam abses (Price dan Wilson, 

1995). 
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2. Taksonomi Pseudomonas  

Kingdom  : Prokaryota 

Divisio   : Protophyta 

Subdivisio  : Schizomycetae 

Classis  : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Species  : Pseudomonas sp. 

(Salle, 1961) 

Nama bakteri berasal dari kata “bakterion” (bahasa Yunani) yang 

berarti tongkat atau batang. Sekarang nama itu dipakai untuk menyebut 

sekelompok mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, berbiak dengan 

pembelahan diri, serta demikian kecilnya sehingga hanya tampak dengan 

mikroskop. Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang berkembang 

biak dengan pembelahan menjadi dua sel. Bentuk bakteri bermacam-macam 

yaitu bulat (kokus), batang lurus (basil), bentuk antara kokus dan basil 

(kokobasil), koma (vibrio) dan spiral (spiroceta) (Dwidjoseputro, 1990). 

Pseudomonas umumnya saprofit tersebar luas didalam tanah, air, 

tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan yang dianggap patogen bagi manusia 

adalah Pseudomonas aeruginosa dijumpai dalam sejumlah kecil dalam usus 

sebagai flora normal dan juga kulit manusia. Pseudomonas aeruginosa 

tersebar luas di alam dan biasanya terdapat dalam lingkungan yang lembab 
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dalam rumah sakit, dan dapat menimbulkan penyakit pada manusia yang daya 

tahannya menurun (Anonim, 1997). 

Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang Gram negatif, ukurannya 

1,5-3 µm X 0,5 µm, bergerak aktif, mempunyai 1 flagel pada ujung sel, tetapi 

ada pula strain yang mempunyai 2 atau 3 flagel. Bersifat aerob obligat dan 

dapat tumbuh pada berbagai macam media dan kadang-kadang menghasilkan 

bau buah anggur. Suhu untuk pertumbuhan antara 5-420C dengan suhu 

optimal 370C. Beberapa strain dapat menyebabkan hemolisa darah. 

Pseudomonas sp. membentuk koloni bulat licin dan berwarna hijau 

fluoresensi, dapat menghasilkan banyak pigmen, dan yang terkenal adalah 

pyocyanin dan fluorescin. Pyocyanin pigmen warna hijau kebiruan, fluorescin 

pigmen warna kuning kehijauan. Pada pertumbuhan lanjut, pigmen 

mengalami oksidasi menjadi coklat kekuningan. Pyocyanin hanya dihasilkan 

oleh Pseudomonas aeruginosa, sedangkan fluorescin mungkin dihasilkan oleh 

spesies lainnya (Anonim, 1997). 

Beberapa strain mungkin tidak mempunyai pigmen, dan belum 

diketahui peranan pigmen dalam patogenesis. Beberapa pigmen terutama 

pyocyanin merintangi pertumbuhan bakteri lain sehingga mengakibatkan 

Pseudomonas aeruginosa menjadi dominan dalam infeksi campuran. Pili 

memanjang dari permukaan sel dan mencapai sel epitel inang. P. aeruginosa 

menghasilkan enzim ekstra seluler termasuk protease dan dua hemolisin yaitu 

phospholipase dan glycolipid. Eksotoksin dari P. aeruginosa mengakibatkan 
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nekrosis jaringan dan bersifat letal pada binatang, toksin ini merintangi 

sintesis protein (Anonim, 1997). 

Pseudomonas aeruginosa tumbuh baik pada suhu 37oC dan 

pertumbuhan pada 42oC berguna untuk membedakan dengan spesies 

Pseudomonas lainnya. Identifikasi biasanya berdasarkan morfologi koloni, 

timbulnya pigmen khusus atau khas dan pertumbuhan pada suhu 42oC, 

pembedaan lainnya berdasar aktifitas biokimia membutuhkan tes dengan 

substrat yang banyak (Anonim, 1997). 

Biasanya P. aeruginosa tidak bertindak sebagai penginvasi utama 

tetapi organisme ini menyebabkan infeksi dan penyakit gawat dalam keadaan 

sebagai berikut : 

a. Organisme ini dapat menimbulkan infeksi apabila secara mekanis 

ditempatkan dalam saluran kencing sewaktu kateterisasi atau ke dalam 

meninges sewaktu penusukan lumbar (bagian pinggang). 

b. Organisme ini dapat menginfeksi ventilasi pernapasan dan memasukkan 

sejumlah besar organisme langsung ke dalam paru-paru orang yang 

sudah lemah keadaannya. 

c. Karena resistensinya terhadap banyak antibiotik, organisme ini dapat 

menyebabkan infeksi gawat pada orang-orang yang menerima 

pengobatan antibiotik untuk luka bakar atau luka biasa. 

(Volk dan Wheeler, 1990)  
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Beberapa spesies Pseudomonas lain dapat bersifat patogen 

oportunistik. Banyak dari Pseudomonas mempunyai kepekaan terhadap 

antimikroba berbeda dengan Pseudomonas aeruginosa (Anonim, 1997). 

Spesies lain Pseudomonas diantaranya ialah Pseudomonas cepacia, 

Pseudomonas maltophilia, Pseudomonas mallei dan Pseudomonas 

pseudomallei. P. cepacia merupakan kuman patogen saluran pernapasan 

yang dapat diisolasi dari pasien dengan penyakit fibrosis kistik. Pseudomonas 

maltophilia dapat menimbulkan infeksi pada banyak organ. P. mallei 

merupakan batang gram negatif yang tidak membentuk pigmen, penyebab 

penyakit kelenjar yang ditularkan pada manusia dari kuda. P. pseudomallei 

banyak ditemukan di tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan mungkin dapat 

menimbulkan infeksi pada binatang mengerat dan binatang lainnya yang 

dapat ditularkan kepada manusia (Anonim, 1997). 

 

3. Tumor dan Kanker 

Kanker adalah tumor maligna, penyakit keganasan dengan perjalanan 

alaminya yang fatal. Sel-sel kanker tidak seperti sel-sel jinak, menunjukkan 

invasi dan metastatis dan sangat anaplastik. Tumor dari tumere artinya 

membengkak (neoplasma) yaitu pembengkakan satu dari tanda kardinal 

peradangan, pembesaran yang morbid. Juga diartikan pertumbuhan baru 

suatu jaringan dengan multiplikasi sel-sel yang tidak terkontrol dan progresif 

disebut juga neoplasma (Dorland, 2002). 
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P. aeruginosa menjadi patogen jika berada pada tempat dengan daya 

tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir dan kulit yang rusak akibat 

kerusakan jaringan, jika menggunakan kateter pembuluh darah atau saluran 

kencing atau seperti khemoterapi kanker. Bakteri menempel dan menyerang 

selaput lendir atau kulit, menyebar dari tempat tersebut, dan berakibat 

penyakit sistemik. Orang yang lemah daya tahan tubuhnya menyebabkan 

Pseudomonas aeruginosa masuk aliran darah dan mengakibatkan sepsis yang 

fatal, hal ini terjadi biasanya pada pasien dengan limfoma yang mendapatkan 

terapi antineoplastik. Proses ini dipercepat oleh pili, enzim dan toksin. Infeksi 

pada luka yang disebabkan P. aeruginosa menghasilkan nanah warna 

hijaubiru (Brooks, et al., 2001). 

 

4. Identifikasi Bakteri 

a. Pewarnaan Gram 

Pada umumnya pemeriksaan langsung kurang memberikan hasil 

yang memuaskan karena kontras antara sel bakteri dengan latar 

belakangnya kurang jelas. Untuk meningkatkan kontras dilaksanakan 

pengecatan (Anonim, 2006). 

Sifat utama dari bakteri dapat diketahui dari pemeriksaannya 

terhadap pewarnaan Gram. Sifat terhadap pewarnaan Gram rupanya 

sesuatu yang fundamental karena reaksi Gram dihubungkan dengan 

banyak sifat-sifat morfologik dalam bentuk-bentuk yang serumpun secara 

filogenetik (Jawetz, et al., 1986). 



 

 

14 

Cara pewarnaan Gram dimulai dengan pemberian suatu zat warna 

dasar kristal ungu kemudian ditambah suatu larutan iodium sehingga 

sampai disini semua bakteri akan berwarna biru, kemudian sel-sel dicuci 

dengan alkohol. Sel-sel Gram positif akan mempertahankan kompleks 

kristal ungu iodium, dan tetap berwarna biru. Sel-sel Gram negatif akan 

kehilangan warna sama sekali oleh alkohol. Sehingga langkah terakhir, 

suatu zat warna kontras (seperti zat warna merah safranin) dituangkan 

pada sel-sel, sehingga sel-sel Gram negatif yang telah kehilangan warna 

akan mendapatkan warna kontras (Jawetz, et al., 1986). 

Bentuk bakteri dan sifatnya pada pewarnaan menjadi dasar dari 

klasifikasi bakteri. Bakteri dapat berbentuk sferis (kokus), batang (basil) 

atau peralihannya (kokus-basil). Sebagian besar bakteri dapat diwarnai 

dengan menggunakan pewarnaan Gram. Bakteri Gram positif berwarna 

biru/ungu dan Gram negatif berwarna merah muda (Hart dan Shears, 

1997). 

b. Pemeriksaan Biokimiawi 

Setelah koloni yang dicurigai sebagai Pseudomonas sp. 

diidentifikasi dengan pewarnaan Gram, koloni yang menunjukkan bakteri 

Gram negatif dilakukan uji biokimiawi yaitu diambil satu ose bakteri dari 

pertumbuhan 24 jam Pseudomonas sp. kemudian ditanam pada media 

KIA (Kligler Iron Agar), LIA (Lysine Iron Agar), MIO (Motility Indol 

Ornithine), dan TSA (Tryptone Soya Agar) diinkubasi pada suhu 37oC 

kemudian diidentifikasi yaitu dengan mencocokkan evaluasi hasil 
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penanaman pada media biokimia dengan tabel. Kemudian untuk 

memastikan isolat P.aeruginosa atau isolat Pseudomonas sp (non 

aeruginosa) yaitu diambil satu ose bakteri dari pertumbuhan 24 jam dan 

ditanam pada media TSA, diinkubasi pada suhu 370C. 

 

5. Antibiotik 

Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama 

fungi, yang dapat digunakan untuk menghambat atau membasmi mikroba 

jenis lain yang menyebabkan infeksi pada manusia. Obat yang digunakan 

untuk menghambat atau membunuh bakteri pada manusia harus memiliki 

sifat toksisitas selektif yang tinggi, artinya obat tersebut haruslah bersifat 

sangat toksik untuk bakteri tetapi relatif tidak toksik untuk hospes (Anonim, 

1995). 

Antibiotik adalah suatu substansi kimia yang diperoleh dari, atau 

dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme, yang dalam konsentrasi 

rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Sifat-

sifat antibiotik sebaiknya adalah: menghambat atau membunuh patogen tanpa 

merusak host, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila 

dipergunakan dalam jangka waktu lama, larut dalam air serta stabil, bersifat 

bakterisid dan bukan bakteriostatik, tidak menyebabkan resistensi pada 

kuman, berspektrum luas, dan tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau 

eksudat (Anonim, 1994). 
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Aktivitas setiap antibakteri berbeda-beda tergantung dari dosis dan 

sensitivitas bakteri yang dipengaruhi, sehingga ada yang bersifat 

menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatika) dan yang bersifat 

membunuh bakteri (bakterisida). Zat yang aktif terhadap bakteri Gram 

negatif dan Gram positif disebut antibakteri berspektrum luas sedangkan 

antibakteri yang aktif terhadap Gram positif atau negatif saja disebut 

antibakteri berspektrum sempit (Mutschler, 1991). 

Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mengklasifikasi 

antibiotik : 

a. Klasifikasi antibiotik berdasar mekanisme kerja 

1) Antibiotik yang mengaktivasi enzim yang merusak dinding sel 

bakteri sehingga menghilangkan kemampuan berkembang biak dan 

seringkali lisis. 

2) Antibiotik yang bekerja langsung terhadap membran sel, 

mempengaruhi permeabilitas sehingga menimbulkan kebocoran dan 

kehilangan senyawa intraseluler. 

3) Antibiotik yang mengganggu fungsi ribosom bakteri, menyebabkan 

inhibisi sintesis protein. 

4) Antibiotik yang difiksasi pada subunit ribosom 30 S menyebabkan 

timbunan kompleks pemula sintesis protein; salah tafsir kode mRNA; 

produksi polipeptida abnormal. 

5) Antibiotik yang mengganggu metabolisme asam nukleat. 
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b. Klasifikasi antibiotik berdasarkan manfaat dan sasaran kerja antibiotik 

1) Antibiotik yang terutama bermanfaat terhadap kokus Gram positif 

dan basil, cenderung memiliki spektrum aktivitas yang sempit. 

2) Antibiotik yang terutama efektif terhadap basil aerob Gram negatif. 

3) Antibiotik yang secara relatif memiliki spektrum kerja yang luas; 

bermanfaat tehadap kokus Gram positif dan basil Gram negatif. 

c. Klasifikasi antibiotik berdasarkan daya kerja 

1) Antibiotik bakteriostatik (menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri). 

2) Antibiotik bakterisidik (mematikan bakteri). 

(Wattimena, dkk., 1991) 

d. Ciprofloksasin 

Ciprofloksasin adalah senyawa bakterisid turunan fluorokuinolon. 

Strukturnya berhubungan dengan asam nalidiksat tetapi mempunyai 

khasiat antibakteri lebih besar dan spektrum yang lebih luas 

dibandingkan asam tersebut. Ciprofloksasin digunakan untuk pengobatan 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram negatif seperti Escherichia 

coli, Proteus mirabilis, Klebsiella sp, Shigella sp, Enterobacter, 

Chlamydia sp, Salmonella sp, dan P. aeruginosa serta bakteri Gram 

positif tertentu (Soekardjo, 2000). 
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Gambar 1. Struktur Ciprofloxasin (Katzung, 2004) 

Mekanisme kerja dari antibiotik ini yaitu dengan menghambat 

proses terbentuknya superkoil DNA yang berikatan dengan enzyme 

“gyrase DNA” sub unit A yaitu suatu enzim yang penting pada replikasi 

dan perbaikan DNA (Shulman, dkk., 1994). 

Resistensi bakteri terhadap antibiotik ini dapat terjadi karena 

adanya mutasi gen yang mengkode polipeptida sub unit A enzim “gyrase 

DNA” (Jawetz, dkk., 2001). 

e. Cefotaksim 

Cefotaksim merupakan antibiotik sefalosporin generasi ketiga. 

Memiliki gugus-metoksi di salah satu rantai-samping dan sangat aktif 

terhadap gonococci dan Haemophilus yang membentuk ß-laktamase. 

Juga lebih berkhasiat terhadap kuman-kuman Gram negatif yang resisten 

untuk obat-obat generasi kedua. Khasiatnya terhadap Pseudomonas 

cukup baik, tetapi lebih ringan daripada gentamisin, tobramisin dan 

amikasin, serta jauh kurang nefrotoksis (Tjay dan Raharja, 2002). 
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Gambar 2. Struktur Cefotaxim (Mutschler, 1991) 

Aktivitasnya bersifat bakterisid dengan spektrum kerja luas 

terhadap banyak kuman Gram positif dan negatif, termasuk E. coli, 

Klebsiella dan Proteus. Terhadap Pseudomonas dan Bacteroides hanya 

derivat-derivat baru yang berdaya, sedangkan Streptococcus fecalis 

adalah resisten terhadap semua sefalosporin. Seperti halnya pada 

penisilin, mekanisme kerjanya berdasarkan perintangan dinding sel (Tjay 

dan Raharja, 2002).     

f. Oxasilin  

Oxasilin adalah turunan penisilin yang tahan terhadap asam dan 

tahan terhadap enzim penisilinase. Adanya gugus 3-fenil dan 5-metil 

pada cincin isosaksolil dapat mencegah pengikatan penisilin dengan sisi 

aktif ß-laktamase dan relatif stabil terhadap hidrolisis asam sehingga 

dapat diberikan secara oral dengan efek cukup baik. Turunan penisilin 

adalah senyawa bakterisid dengan indeks terapeutik tinggi. Turunan 
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penisilin yang memiliki gugus hidrofil atau bentuk pra-obatnya 

menunjukkan spektrum antibakteri yang luas dan efektif tidak hanya 

terhadap bakteri Gram positif tetapi juga terhadap Gram negatif, seperti 

H. influenza, E.coli, Proteus mirabilis dan beberapa spesies Salmonella, 

Shigella, dan Pseudomonas  (Soekardjo, dkk., 2000). 
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Gambar 3. Struktur Oxacillin (Soekardja, dkk., 2000) 

g. Gentamisin 

Gentamisin diperoleh dari Micromonospora purpurea dan 

Micromonospora echinospora. Berkhasiat terhadap Pseudomonas, 

Proteus dan Stafilokok yang resisten untuk penisilin dan metisilin 

(MRSA). Maka obat ini sering digunakan pada infeksi dengan kuman-

kuman tersebut, juga sering dikombinasi dengan suatu sefalosporin 

generasi ketiga. Tidak aktif terhadap Mycobacterium, Streptokok, dan 

kuman anaerob (Tjay dan Raharja, 1986). 
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Gambar 4. Struktur Gentamicin (Katzung, 2004) 
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Aktivitasnya adalah bakterisid terutama terhadap bacilli (batang-

batang), Gram negatif anaerob dan sebagian juga terhadap mikobakteri. 

Mekanisme kerjanya adalah dengan mengikat diri pada ribosom di dalam 

sel-sel bakteri sehingga biosintesis proteinnya dikacaukan (Tjay dan 

Raharja, 1986). 

Efek sampingnya lebih ringan daripada streptomisin dan 

kanamisin, jarang sekali mengganggu pendengaran, dan adakalanya 

menimbulkan gangguan alat keseimbangan (Tjay dan Raharja, 2002). 

h. Imipenem  

Imipenem adalah antibiotik dengan spektrum luas, aktif terhadap 

bakteri Gram-positif dan Gram-negatif. Antibiotik ini merupakan turunan 

dari karbapenem yang merupakan analog penisilin alami yaitu suatu atom 

S pada cincin tiazolidin diganti dengan ikatan rangkap dan gugus 

metilen. Karbapenem mengandung atom S, tidak dalam cincin tetapi 

terikat oleh atom C3. Aktivitas antibakteri karbapenem tergantung pada 

tegangan cincin dan efek elektronik dari ikatan rangkap yang     

berdekatan (Soekardja, dkk., 2000). 
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Gambar 5. Struktur Imipenem (Soekardja, dkk., 2000) 
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6. Resistensi Antibiotik 

Berkembangnya resistensi terhadap obat-obatan hanyalah salah satu 

contoh proses alamiah yang tak pernah ada akhirnya yang dilakukan oleh 

organisme untuk mengembangkan toleransi terhadap keadaan lingkungan 

yang baru. Resistensi terhadap obat pada suatu mikroorganisme dapat 

disebabkan oleh suatu faktor yang memang sudah ada pada mikroorganisme 

itu sebelumnya atau mungkin juga faktor itu diperoleh kemudian (Pelczar dan 

Chan, 1988). 

Resistensi sel bakteri ialah suatu sifat tidak terganggunya kehidupan 

sel bakteri oleh antimikroba. Sifat ini dapat merupakan suatu mekanisme 

alamiah untuk bertahan hidup. Resistensi dibagi dalam kelompok resistensi 

genetik, resistensi nongenetik dan resistensi silang (Anonim, 1995). 

a. Resistensi obat nongenetik 

Untuk bisa bekerja, antimikroba biasanya membutuhkan keadaan 

dimana bakteri bereplikasi. Karenanya mikroorganisme dengan 

metabolisme inaktif bersifat resisten terhadap obat. Namun, keturunannya 

peka secara sempurna. Mikroorganisme dapat kehilangan target spesifik 

tertentu terhadap obat untuk beberapa generasi sehingga menjadi resisten. 

Misalnya, organisme yang peka terhadap penisilin mengubah bentuk 

menjadi L-form yang dinding selnya rusak, akibat pemberian penisilin. 

Hilangnya dinding sel, berakibat resisten terhadap obat penghambat 

dinding sel (penisilin, sefalosporin) dan mungkin tetap begitu untuk 

beberapa generasi. Jika organisme ini kembali pada bentuk semula dengan 
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melakukan pembentukan dinding sel, mereka menjadi peka kembali 

terhadap penisilin (Brooks, dkk., 2001). 

b. Resistensi obat secara genetik  

Sebagian besar mikrobia yang resisten terhadap obat muncul akibat 

perubahan genetik dan dilanjutkan serangkaian proses seleksi oleh obat 

antimikroba (Brooks, dkk., 2001). 

1) Resistensi kromosomal.  

Ini terjadi akibat mutasi spontan dalam lokus yang mengontrol 

kepekaan obat antimikroba yang diberikan. Adanya antimikroba 

bertindak sebagai mekanisme selektif yakni membunuh bakteri yang 

peka dan membiarkan tumbuh bakteri yang resisten (Brooks, dkk., 

2001). 

2) Resistensi ekstra kromosomal 

Faktor R adalah kelompok plasmid yang membawa gen resisten 

terhadap satu atau beberapa obat antimikroba dan logam berat. Gen 

plasmid untuk resistensi antimikroba mengontrol pembentukan enzim 

yang mampu merusak antimikroba. Jadi plasmid menentukan resistensi 

terhadap penisilin dan sefalosporin dengan membawa gen untuk 

membentuk enzim β-Laktamase (Brooks, dkk., 2001). 

c. Resistensi silang 

Mikroorganisme resisten terhadap obat tertentu dan mungkin juga 

resisten terhadap obat lain yang mempunyai mekanisme sama. Kemiripan 

antar antimikroba seperti kedekatan struktur kimia (misalnya berbagai 



 

 

24 

macam aminoglikosida) atau yang mempunyai kesamaan ikatan atau 

mekanisme kerja (misalnya makrolit-linkomisin). Pada obat golongan 

tertentu, kesamaan terletak pada inti aktif kimiawi (misalnya tetrasiklin) 

bisa diduga akan sering terjadi resistensi silang (Brooks, dkk., 2001). 

Resistensi antibiotik merupakan masalah gawat bagi orang-orang 

yang bekerja di klinik, dan kini telah dilakukan banyak usaha untuk 

memahami mekanisme yang terlibat dan untuk mencegah terjadinya hal 

tersebut. Terbentuknya resistensi dapat dikurangi dengan cara : 

1) Mencegah pemakaian antibiotik tanpa pembedaan pada kasus-kasus 

yang tidak membutuhkannya  

2) Menghentikan penggunaan antibiotik pada infeksi biasa atau sebagai 

obat luar 

3) Menggunakan antibiotik yang tepat dengan dosis yang tepat pula agar 

infeksi cepat sembuh 

4) Menggunakan kombinasi antibiotik yang telah terbukti keefektifannya 

5) Menggunakan antibiotik yang lain bila ada tanda-tanda bahwa suatu 

organisme akan menjadi resisten terhadap antibiotik yang digunakan 

semula 

(Pelczar dan Chan, 1988) 

7. Uji Aktivitas Antibiotik. 

Pengujian terhadap aktivitas antibiotik dilakukan untuk mengetahui 

obat-obat yang paling poten untuk bakteri penyebab penyakit terutama 

infeksi kronis (Anonim, 1993). 
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 Pengujian ini dapat dilaksanakan dengan cara yaitu : 

a. Agar difusi. Media yang digunakan adalah Mueller Hinton. 

Metode difusi ini ada beberapa cara, yaitu : 

1) Cara Kirby Bauer 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, 

disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 

37oC, suspensi ditambah akuades steril sehingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU/ml. Kapas lidi 

steril dicelupkan dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada 

dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian 

dioleskan pada permukaan media agar hingga rata, kemudian 

diletakkan kertas samir (disk) yang mengandung antibiotik di 

atasnya, diinkubasikan pada 37oC selama 19-24 jam, hasilnya dibaca: 

a) Zone radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana sama 

sekali tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi 

antibakteri diukur dengan mengukur diameter dari zona radikal.  

b) Zona irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana 

pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak 

dimatikan (Anonim, 2006). 

2) Cara Sumuran 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, 

disuspensikan dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 

37oC. Suspensi ditambah akuades steril hingga kekeruhan tertentu 
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sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU/ml. Kapas lidi 

steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada 

dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian 

dioleskan pada permukaan media agar hingga rata. Media agar dibuat 

sumuran dengan garis tengah tertentu, ke dalam sumuran di teteskan 

larutan antibakteri, diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam. 

Hasilnya dibaca seperti cara Kirby Bauer (Anonim, 2006). 

3) Cara Pour Plate 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, 

disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 

37oC. Suspensi ditambah akuades steril hingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU/ml. Suspensi 

bakteri diambil satu mata ose dan dimasukkan ke dalam 4 ml agar 

base 1,5% yang mempunyai temperatur 50oC. Setelah suspensi 

bakteri tersebut homogen dituang pada media agar Mueller Hinton, 

ditunggu sebentar sampai agar tersebut membeku, diletakkan disk 

antibiotik di atas media dan diinkubasikan selama 15-20 jam dengan 

temperature 37oC. Hasil dibaca sesuai standar masing-masing bakteri 

(Anonim, 2006). 

b. Dilusi Cair atau Dilusi Padat 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh 

beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat 

ditambah suspensi kuman dalam media. Sedangkan pada dilusi padat 
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setiap konsentrasi obat dicampur media agar lalu ditanami bakteri. Media 

dilusi cair adalah metode untuk menentukan konsentrasi minimal dari 

suatu antibakteri yang dapat menghambat atau membunuh 

mikroorganisme. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan disebut 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) atau Minimal Inhibitory 

Concentration (MIC) (Anonim, 1993).  

 

8. Media 

Media adalah kumpulan zat-zat anorganik yang digunakan untuk 

menumbuhkan bakteri dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, media 

pembiakan harus mengandung cukup nutrien untuk pertumbuhan bakteri, 

selain suhu dan pH yang harus sesuai. Media pembiakan ada yang padat dan 

ada yang cair. Media padat, umumnya media agar-agar terdapat dalam cawan 

petri atau tabung, dan media cair disebut “broth”, umumnya dalam tabung 

reaksi atau botol khusus (Tambayong, 2000). 

Faktor-faktor yang harus dikontrol adalah : 

a. Nutrisi. Media yang digunakan untuk pertumbuhan harus mengandung 

air, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, vitamin dan gas. 

b. Tekanan Osmose. Sifat-sifat bakteri juga sama seperti sifat-sifat sel yang 

lain terhadap tekanan osmose, maka bakteri untuk pertumbuhannya 

membutuhkan media yang isotonik. Bila media tersebut hipotonis maka 
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bakteri akan mengalami plasmoptysis, sedangkan bila media tersebut 

hipertonis maka akan plasmolisis. 

c. Sterilitas. Sterilitas media merupakan syarat yang sangat penting. 

Apabila media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan 

dengan pasti apakah bakteri tersebut berasal dari material yang diperiksa 

ataukah merupakan kontaminan. Suatu media yang steril maka setiap 

tindakan atau alat-alat yang digunakan haruslah steril dan dikerjakan 

secara aseptik.  

(Anonim, 1993) 

d. pH. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2- 7,6. 

e. Temperatur. Kuman-kuman yang patogen bagi manusia biasanya tumbuh 

dengan baik pada 37oC. 

 (Karsinah, dkk., 1994). 

Media dapat digolongkan menjadi:  

a. Media secara garis besar terbagi atas media hidup dan media buatan. 

b. Menurut konsistensinya terdiri dari media padat, media setengah padat, 

dan media cair.     

c. Menurut isinya dibagi menjadi media basal dan media campuran. 

d. Menurut tingkatannya dibagi menjadi media sederhana dan media kaya. 

e. Menurut penggunaannya dibagi menjadi media kaya, media eksklusif, 

media selektif, media pembiakan dan media yang digunakan untuk 

mempelajari sifat-sifat biokimiawi dari bakteri terhadap berbagai macam 

zat (Anonim, 2006). 
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Media yang digunakan untuk mempelajari sifat-sifat biokimiawi dari 

bakteri terhadap berbagai macam zat terdiri dari: 

1) KIA (Kligler Iron Agar) 

Media ini bentuknya miring, digunakan untuk mempelajari reaksi 

bakteri terhadap komponen penyusun media juga digunakan untuk 

melihat produksi asam / perubahan warna dari merah menjadi 

kuning, baik pada daerah miring (slant) ataupun pada tusukan (butt). 

Pada media KIA dapat dipelajari juga reaksi bakteri terhadap gula-

gula dan kemampuan membentuk H2S yang akan diikat sebagai feri 

sulfida yang akan terlihat berwarna hitam. 

2) LIA (Lysine Iron Agar) 

Dalam media ini dapat dilihat kelakuan bakteri terhadap lysine, 

kemampuan membentuk H2S. 

3) MIO (Motility Indol Ornithine) medium 

Dalam media ini dipelajari pergerakan bakteri, kemampuan 

menghasilkan indol, reaksi pemecahan ornithine. 

4) TSA (Tryptone Soya Agar) 

Media ini digunakan untuk membedakan antara P. aeruginosa dan 

Pseudomonas sp. (non aeruginosa) dengan melihat perubahan warna 

medianya dari kuning menjadi hijau. 

(Anonim, 2006) 

 

 



 

 

30 

9. Sterilisasi 

Hampir semua tindakan yang dilakukan dalam diagnosis mikrobiologi, 

sterilisasi sangat diutamakan baik alat-alat yang dipakai maupun medianya. 

Bila pada penanaman spesimen media dan alat yang digunakan tidak steril, 

maka sangat tidak mungkin untuk membedakan apakah kuman yang berhasil 

diisolasi tersebut berasal dari penderita atau merupakan hasil kontaminasi 

dari alat-alat atau media yang digunakan. Suatu alat atau bahan dikatakan 

steril bila alat/bahan bebas dari mikroba baik dalam bentuk vegetatif maupun 

spora. Tindakan untuk membebaskan alat atau media dari jasad renik disebut 

sterilisasi (Anonim, 2006). 

Secara garis besar sterilisasi ada beberapa cara, yaitu : 

a. Pemanasan 

Tujuannya adalah merusak atau membunuh mikroba. 

1) Pemanasan kering, yaitu dengan cara pembakaran dan pemanasan 

menggunakan udara panas (oven). Pembakaran dapat digunakan 

untuk sterilisasi alat-alat berupa logam  dan gelas menggunakan 

lampu spiritus/bunsen. Pemanasan menggunakan udara panas 

digunakan untuk mensterilisasi alat-alat gelas yang dikerjakan 

dengan pemanasan 175oC selama 90-120 menit. 

2) Pemanasan basah, yaitu dengan cara merebus, dengan uap air 

panas, dengan uap air bertekanan (autoklaf) dan pasteurisasi. 

Sterilisasi dengan cara merebus dilakukan dengan mendidihkan 

selama 30-60 menit. Sterilisasi dengan uap air panas dikerjakan 
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dengan pemanasan 100oC selama 60 menit. Sterilisasi dengan 

autoklaf untuk media yang tahan terhadap pemanasan tinggi, 

dikerjakan pada suhu 120oC selama 10-20 menit. Pasteurisasi untuk 

mensterilkan susu, dengan pemanasan pada suhu 61,7oC selama 30 

menit. 

b. Filtrasi  

Tujuannya untuk membebaskan media yang tidak tahan pemanasan dari 

mikroba, misalnya sterilisasi vaksin, enzim, vitamin dan antibiotik. 

c. Penyinaran (radiasi) 

Jenis radiasi yang dapat digunakan untuk sterilisasi  misalnya sinar ultra 

violet (uv), sinar gamma, sinar x dan sinar katoda (elektron berkecepatan 

tinggi). 

d. Sterilisasi kimia 

Desinfektan adalah bahan kimia yang dapat membunuh sel vegetatif 

mikroba  pada obyek tidak hidup, karena dapat merusak jaringan. 

Antiseptik adalah bahan/zat yang dapat mencegah pertumbuhan dan 

aktivitas mikroba dan biasanya digunakan untuk jaringan hidup. 

Beberapa bahan kimia yang bersifat antimikroba adalah fenol dan 

derivatnya, alkohol, halogen beserta gugusannya, logam berat dan 

gugusannya, detergent, golongan aldehid, dan senyawa kimia berupa gas 

(etilen oksid) atau gas sterilisator. 

(Anonim, 2006) 
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Beberapa faktor yang perlu diperhatikan  dalam memilih bahan 

antimikroba kimiawi yaitu sifat bahan yang akan diberi perlakuan, tipe 

mikroorganisme, dan keadaan lingkungan. Bahan antimikrobial diartikan 

sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

(Pelczar dan Chan, 1988). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




