
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Infeksi merupakan penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah 

tropis seperti Indonesia karena keadaan udara yang banyak berdebu dan 

temperatur yang hangat serta lembab sehingga mendukung mikroba untuk dapat 

tumbuh subur. Keadaan tersebut ditunjang dengan kemudahan transportasi dan 

keadaan sanitasi buruk yang lebih memudahkan penyakit infeksi semakin 

berkembang (Kuswandi, dkk., 2001). 

Rumah sakit yang merupakan tempat di mana orang yang sakit dirawat 

ternyata juga merupakan salah satu sumber infeksi karena merupakan depot bagi 

berbagai macam penyakit. Walaupun telah dilakukan usaha pencegahan, 6 sampai 

10% orang mendapatkan infeksi sewaktu menjadi pasien di rumah sakit atau biasa 

disebut infeksi nosokomial. Hampir 2 juta pasien setiap tahun terinfeksi selama 

tinggal di rumah sakit dan menyebabkan sekitar 80 ribu kematian (Volk dan 

Wheeler, 1994). 

Menurut rekam medik RSU Islam Kustati Surakarta, pada tahun 2006 dari 

11.508 pasien yang berobat ke rumah sakit tersebut, 73,3% diantaranya (8.345 

pasien) adalah pasien yang menjalani operasi dan diterapi dengan antibiotika. 

Pasien-pasien pasca operasi di rumah sakit sangat rentan terinfeksi nosokomial, 

terutama oleh bakteri-bakteri Gram-positif (stafilokokus, streptokokus dan 

klostridium), karena kulit sebagai sawar utama tubuh untuk menahan invasi 
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patogen tidak lagi utuh (Foster, 2004). Staphylococcus aureus terutama MRSA 

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) adalah penyebab utama infeksi 

nosokomial yang sulit dilawan karena sifatnya yang resisten terhadap banyak 

antibiotika yang telah ada (Enright, dkk., 2007). 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama bagi manusia. Hampir 

setiap orang akan mengalami beberapa tipe infeksi Staphylococcus aureus 

sepanjang hidupnya (Jawetz, dkk., 2001). Staphylococcus aureus menyebabkan 

infeksi supuratif (terbentuk pus) yang bervariasi dan beracun pada manusia, 

contohnya lesi kulit superfisial atau infeksi yang lebih serius seperti pneumonia, 

meningitis dan infeksi saluran urin, juga dapat menyebabkan osteomyelitis dan 

endokarditis. Staphylococcus aureus adalah penyebab utama infeksi nosokomial 

pada pasien luka pasca operasi dan infeksi yang timbul akibat penggunaan 

peralatan medis yang tidak steril. Staphylococcus aureus menyebabkan keracunan 

makanan dengan cara melepaskan enterotoksin ke dalam makanan, dan 

mengakibatkan toxic shock syndrome dengan melepaskan superantigen ke dalam 

darah (Todar, 2005).  

Untuk mengatasi penyakit infeksi telah dilakukan terapi terutama dengan 

penggunaan berbagai macam antibiotika. Masalah yang muncul kemudian adalah 

banyak terjadi kasus bakteri yang resisten terhadap antibiotika (Kuswandi, dkk., 

2001). Timbulnya resistensi bahkan multiresistensi dari populasi bakteri terhadap 

berbagai jenis antibiotika menimbulkan banyak problem dalam pengobatan 

penyakit infeksi, khususnya di rumah sakit di mana digunakan antibiotika dosis 

tinggi dan dalam intensitas yang besar menyebabkan munculnya “bakteri rumah 
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sakit” yang amat resisten. Ditambah lagi dengan munculnya jenis bakteri yang 

komensal yang menjadi sumber utama infeksi, maka multiresisten terhadap 

antibiotika menjadi problem berat (Sudarmono, 1994). 

Sejarah resistensi bakteri diawali dari ditemukannya stafilokokus yang 

resisten terhadap penisilin pada awal 1940-an. Staphylococcus aureus adalah 

bakteri pertama yang terdeteksi resisten terhadap penisilin (1947), hanya 4 tahun 

setelah penisilin diperkenalkan. Sejak itu resistensi tunggal maupun multipel 

(multidrug resistance) yang dimediasi oleh plasmid yang dapat dipindahkan dari 

satu ke lain mikroorganisme juga dilaporkan sekitar tahun 1950-an. MRSA 

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) terdeteksi pertama kali pada tahun 

1961 di Inggris dan sekarang sangat banyak dijumpai sebagai penyebab kasus-

kasus fatal di rumah sakit. Pada pertengahan 1970-an gena-gena resisten 

ditemukan semakin menyebar di berbagai pelayanan kesehatan dan bahkan 

melibatkan organisme-organisme yang bersifat komensal di traktus respiratorius 

dan genitourinarius penderita yang dirawat di rumah sakit. Penyebaran bakteri 

resisten semakin dramatik di medio 1990-an, 37% kasus-kasus fatal di Inggris 

disebabkan oleh MRSA (1999), jumlah ini meningkat sebanyak 4% dari tahun 

1991 (Dwiprahasto, 2005). Sistem registrasi sipil di Irlandia Utara juga mencatat 

adanya 175 kematian yang disebabkan oleh infeksi Staphylococcus aureus (1997-

2003), 116 diantaranya disebabkan oleh MRSA (Anonim, 2007). 

Di tingkat rumah sakit mekanisme terjadinya resistensi bakteri diduga 

melalui beberapa hal berikut: (1) terpaparnya populasi bakteri oleh organisme 

resisten; (2) ditemukannya resistensi akibat mutasi spontan strain-strain yang 
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sensitif atau transfer genetik; (3) ekspresi resistensi pada bakteri-bakteri yang 

sebelumnya telah ada dalam populasi; (4) menyebarnya organisme resisten 

melalui mekanisme transmisi silang (Dwiprahasto, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus perlu mendapat perhatian khusus, demikian pula penggunaan antibiotika 

untuk pengobatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui sensitivitas Staphylococcus aureus yang diisolasi dan diidentifikasi 

dari pus pasien di RSU Islam Kustati Surakarta terhadap beberapa antibiotika. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: 

Bagaimanakah sensitivitas Staphylococcus aureus yang diisolasi dan 

diidentifikasi dari pus pasien di RSU Islam Kustati Surakarta terhadap antibiotika 

imipenem, siprofloksasin, gentamisin, sefotaksim dan oksasilin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas Staphylococcus 

aureus yang diisolasi dan diidentifikasi dari pus pasien di RSU Islam Kustati 

Surakarta terhadap antibiotika imipenem, siprofloksasin, gentamisin, sefotaksim 

dan oksasilin. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengambilan dan Penanganan Spesimen Pus 

Salah satu cara menanggulangi penyakit infeksi adalah dengan 

menentukan penyebab dan kemudian memberi terapi yang rasional berdasarkan 

hasil uji laboratorium. Dalam hal ini peranan laboratorium sebagai penunjang 

diagnosis dan terapi penyakit infeksi menjadi sangat penting (Anonim, 1997) 

Hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologik sangat ditentukan oleh cara 

pengambilan, saat pengambilan dan seleksi spesimen. Spesimen yang diambil 

harus memiliki syarat sebagai berikut: 

a. Representatif untuk proses infeksi 

b. Jumlah spesimen cukup untuk memungkinkan pemeriksaan 

c. Saat pengambilan perlu diperhatikan 

d. Terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik dari alat, lingkungan, 

bagian tubuh lain, dan petugas pengambil 

e. Pengambilan spesimen dilakukan sebelum pemberian terapi antibiotika 

atau bila bahan pemeriksaan berasal dari pasien yang telah diterapi 

sebaiknya klinisi memberi catatan khusus (Anonim, 1997). 

Untuk uji laboratorium diagnostik stafilokokus, spesimen yang dapat 

digunakan yaitu: usapan permukaan, pus, darah, aspirat trakea atau cairan spinal, 

dipilih bergantung pada tempat infeksi (Jawetz, dkk., 2001). Pus adalah cairan 

hasil proses peradangan yang terbentuk dari sel-sel (leukosit) dan cairan encer 

yang dinamakan liquour puris; nanah (Anonim, 2000). 
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2. Infeksi Pasca Operasi 

Infeksi luka menjadi masalah medis yang utama, karena banyak prosedur 

operasi yang seharusnya berhasil menjadi gagal karena terjadinya infeksi luka. 

Dalam prosedur operasi, dimana material prostetik atau material asing 

diimplantasikan, terjadinya infeksi adalah kekuatiran yang utama (Cameron, 

1997). 

 

 

 

 

 

                                                                                        (Paraton, 2006) 

Gambar 1. Infeksi Pasca Operasi yang Mengeluarkan Pus 

Operasi dapat dikategorikan menjadi 4 kategori atau kelas, yaitu: 

a. Bersih, yaitu operasi pada kasus tanpa ada data klinis infeksi, tidak 

menembus pada traktus respitorius, gastrointestinal dan urinarius serta 

tidak ada pencemaran lain selama operasi. 

b. Bersih kontaminasi, yaitu operasi yang mengenai traktus respitorius, 

gastrointestinal, urogenitalis dan urinarius. 

c. Kontaminasi, yaitu operasi dimana dijumpai tanda klinis inflamasi 

(tanpa pus) atau kontaminasi dengan luka terbuka, luka terbuka dalam 

kurun waktu 4 jam. 
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d. Kotor, yaitu operasi pada kasus dijumpai pus, perforasi gastrointestinal 

dan luka terbuka lebih dari 4 jam (Paraton, 2006). 

Insidensi luka secara keseluruhan adalah sekitar 5 sampai 10% di seluruh 

dunia dan tidak berubah selama dasawarsa terakhir. Sebagian besar infeksi luka 

menjadi jelas dalam 7 sampai 10 hari pasca operasi. Kadang-kadang infeksi luka 

terjadi dalam 24 sampai 72 jam pertama setelah intervensi bedah. Ini adalah 

infeksi luka yang paling berbahaya dan jelas. Tipe infeksi ini biasanya terjadi 

setelah operasi pada usus besar atau apendektomi. Infeksi biasanya disebabkan 

oleh bakteri Gram-positif (klostridium, stafilokokus dan streptokokus) (Cameron, 

1997). 

3. Bakteri 

Bakteri adalah prokaryosit, ADNnya tidak terletak di dalam nukleus. 

Banyak bakteri mengandung lingkaran ADN ekstrakromosomal yang disebut 

plasmid. Di dalam sitoplasma tidak terdapat organel lain selain ribosom, yang 

berukuran lebih kecil dibandingkan sel-sel eukaryotik. Bakteri selain mikoplasma, 

dikelilingi oleh suatu dinding sel kompleks, yang berbeda antara bakteri Gram-

positif dan Gram-negatif. Banyak bakteri memiliki flagella, pili atau kapsul 

eksternal pada dinding sel (Hart dan Shears, 2004). 

Bakteri Gram-positif maupun Gram-negatif memiliki suatu membran 

plasma yang dibentuk oleh lapisan lemak dua lapis (lipid bilayer) bersama dengan 

protein. Pada keduanya, komponen struktural utama dari dinding sel adalah 

kerangka tiga dimensi dari polisakarida N-asetilglukosamin, asam N-
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asetilmuramat, dan asam amino yang dinamakan peptidoglikan (Hart dan Shears, 

2004). 

Bakteri Gram-positif, hampir seluruh dinding selnya terdiri dari dua 

lapisan peptidoglikan dengan polimer-polimer asam teikoat yang melekat 

padanya. Bakteri Gram-negatif memiliki dinding sel yang lebih kompleks. 

Lapisan peptidoglikannya lebih tipis dibandingkan bakteri Gram-positif dan 

dikelilingi oleh suatu membran luar yang terdiri dari lipopolisakarida dan 

lipoprotein. Komponen lipopolisakarida dari dinding sel Gram-negatif merupakan 

molekul endotoksin yang memberikan sumbangan pada patogenesis bakteri (Hart 

dan Shears, 2004). 

Bentuk dan ukuran dan bakteri ada beberapa macam, antara lain : 

a. Bentuk basil : lebar 0,3-1µ, panjang 1,5-4µ, kadang sampai 8µ 

b. Bentuk kokus : ukuran tengahnya rata-rata 1µ 

c. Bentuk spiral : lebar 0,5µ-1µ, panjang 2-5µ, kadang sampai 10µ 

d. Bentuk vibrio : lebar 0,5µ, panjang sampai 3µ 

e. Bentuk spiroseta : lebar 0,2-0,7µ, panjang 5-10µ (Adam, 1995). 

 Adapun susunan kimia bakteri terdiri atas 85% air, zat hidrat arang, 

protein, lemak, garam-garam (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, P, dan lain-lain), enzim, dan 

vitamin (Adam, 1995). 

4. Stafilokokus 

Stafilokokus adalah sel Gram-positif berbentuk bulat, biasanya tersusun 

dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. Bakteri ini mudah tumbuh pada 

berbagai perbenihan dan mempunyai metabolisme aktif, meragikan karbohidrat, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

9

9 
 

 

 

serta menghasilkan pigmen yang bervariasi dari putih sampai kuning tua. 

Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia; lainnya menyebabkan pernanahan, abses, berbagai infeksi piogenik, dan 

bahkan septikemia yang fatal. Stafilokokus patogen sering menghemolisis darah, 

mengkoagulasi plasma, serta menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler dan 

toksin. Suatu jenis keracunan makanan sering terjadi akibat enterotoksin tahan 

panas yang dihasilkan stafilokokus tertentu. Stafilokokus cepat menjadi resisten 

terhadap banyak zat antimikroba sehingga menimbulkan masalah pengobatan 

yang sulit (Jawetz, dkk., 1996). 

Genus stafilokokus terdiri dari sekurangnya 30 spesies. Tiga spesies utama 

yang penting secara klinik adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus aureus 

merupakan bentuk koagulase positif, hal ini membedakannya dari spesies lain. 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama bagi manusia. Hampir setiap 

orang akan mengalami beberapa tipe infeksi Staphylococcus aureus sepanjang 

hidupnya, bervariasi dalam beratnya mulai dari keracunan makanan atau infeksi 

kulit ringan sampai infeksi berat yang mengancam jiwa. Stafilokokus koagulase-

negatif merupakan flora normal manusia dan kadang-kadang menyebabkan 

infeksi, seringkali berkaitan dengan alat-alat yang ditanam, khususnya pada pasien 

yang sangat muda, tua, dan dengan fungsi imun yang terganggu. Kurang lebih 

75% dari infeksi ini disebabkan oleh stafilokokus koagulase-negatif akibat 

Staphylococcus epidermidis; infeksi akibat Staphylococcus warneri, 

Staphylococcus hominis, dan spesies lain yang lebih jarang. Staphylococcus 
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saprophyticus relatif sering menyebabkan infeksi saluran kemih pada wanita 

muda. Spesies yang lain penting bagi kedokteran hewan (Jawetz, dkk., 1996). 

Stafilokokus sensitif terhadap beberapa obat antibiotika. Resistensinya 

dikelompokkan dalam beberapa golongan: 

a. Biasanya menghasilkan enzim ß-laktamase, yang berada dibawah 

kontrol plasmid, dan membuat organisme resisten terhadap beberapa 

penisilin (penisilin G, ampisilin, tikarsilin, piperasilin dan obat-obat yang 

sama). Plasmid ditransmisikan dengan transduksi dan kadang juga dengan 

konjugasi. 

b. Resisten terhadap nafsilin (dan terhadap metisilin) yang tidak 

tergantung pada produksi ß-laktamase. Gen mecA untuk resistensi terhadap 

nafsilin terletak pada kromosom. Mekanisme resistensi nafsilin berkaitan 

dengan kekurangan PBP (Penicillin Binding Protein) tertentu dalam 

organisme. 

c. Sering terdapat kegagalan terapi dengan vankomisin. Mekanisme 

resistensi berkaitan dengan peningkatan sintesis dinding sel dan perubahan 

dalam dinding sel. 

d. Plasmid juga dapat membawa gen untuk resistensi terhadap tetrasiklin, 

eritromisin, aminoglikosida dan obat-obat lainnya. Hanya pada beberapa 

strain stafilokokus, hampir semua masih peka terhadap vankomisin. 

e. Akibat sifat ”toleran” berdampak bahwa stafilokokus dihambat oleh 

obat terapi tetapi tidak dibunuh oleh tersebut (Jawetz, dkk., 2001). 
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5. Staphylococcus aureus 

Infeksi oleh Staphylococcus aureus adalah yang terutama menimbulkan 

penyakit pada manusia. Setiap jaringan ataupun alat tubuh dapat diinfeksi olehnya 

dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu 

peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. Infeksinya dapat berupa furunkel 

yang ringan pada kulit sampai berupa suatu piemia yang fatal. Kecuali impetigo, 

umumnya kuman ini menimbulkan penyakit yang bersifat sporadik bukan 

epidemik (Warsa, 1994). 

Staphylococcus aureus dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Divisio : Protophyta 

b. Subdivisio : Schizomycetes 

c. Classis : Schizomycetes 

d. Ordo : Eubacteriales 

e. Familia : Micrococcaceae 

f. Genus : Staphylococcus 

g. Spesies : Staphylococcus aureus 

(Salle, 1961). 

Kuman ini berbentuk sferis, bila menggerombol dalam susunan yang tidak 

teratur mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Kuman ini tidak bergerak, tidak 

berspora dan Gram-positif. Diameter kuman antara 0.8-1.0  m. Hanya kadang-

kadang yang Gram-negatif dapat ditemukan pada bagian tengah gerombolan 

kuman, pada kuman yang telah difagositosis dan pada biakan tua yang hampir 

mati (Warsa, 1994). 
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Staphylococcus aureus membuat 3 macam metabolit, yaitu metabolit yang 

bersifat: 

a. Nontoksin 

 Yang termasuk metabolit nontoksin ialah antigen permukaan, 

koagulase, hialuronidase, fibrinolisin, gelatinase, protease, lipase, 

tributirinase, fosfatase dan katalase. 

b. Eksotoksin 

 Terdiri dari: alfa hemolisin, beta hemolisin, delta hemolisin, 

leukosidin, sitotoksin dan toksin eksfoliatif. 

c. Enterotoksin 

 Toksin ini dibuat jika kuman ditanam dalam perbenihan semisolid 

dengan konsentrasi CO2 30%. Toksin ini terdiri dari protein yang bersifat: 

non hemolitik, non dermonekrotik, non paralitik, termostabil-dalam air 

mendidih tahan selama 30 menit, tahan terhadap pepsin dan tripsin 

(Warsa, 1994). 

Pada pemeriksaan langsung biasanya kuman dapat terlihat jelas, terutama 

jika bahan pemeriksaan berasal dari pus sputum. Dari sediaan langsung tidak 

dapat dibedakan apakah yang dilihat tersebut Staphylococcus aureus atau 

Staphylococcus epidermidis. Pada sediaan langsung dari nanah, kuman terlihat 

tersusun sendiri, berpasangan, bergerombol dan bahkan dapat tersusun seperti 

rantai pendek (Warsa, 1994). 

Uji sensitivitas mikrodilusi atau difusi cakram hendaknya dilakukan secara 

rutin pada isolat Staphylococcus aureus dari infeksi yang bermakna secara klinis. 
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Sekitar 90% Staphylococcus aureus menghasilkan ß-laktamase. Resistensi 

terhadap nafsilin (dan oksasilin serta metisilin) terjadi pada sekitar 20% isolat 

Staphylococcus aureus. Resistensi terhadap nafsilin berhubungan dengan adanya 

gen mecA yaitu gen yang mengkode PBP (Penicillin Binding Protein) sehingga 

tidak dipengaruhi oleh obat tersebut (Jawetz, dkk., 2001). 

6. Isolasi dan Identifikasi Bakteri 

a. Isolasi bakteri 

Untuk menegakkan diagnosis bakteriologis sebaiknya biakan bakteri 

berada dalam keadaan murni atau tidak tercampur dengan bakteri-bakteri lain. 

Biakan murni diperlukan untuk mempelajari ciri-ciri koloni, sifat-sifat 

biokimia, morfologi, reaksi pengecatan, reaksi imunologi, dan kerentanan 

bakteri terhadap zat antibakteri (Irianto, 2006). 

Isolasi bakteri untuk menumbuhkan biakan/bakteri campuran dengan 

menggunakan media kultur sehingga diperoleh isolat atau biakan murni. 

Metode atau cara isolasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

1) Cara goresan (streake plate method). Cara ini dilakukan dengan 

menggoreskan bahan yang mengandung bakteri pada permukaan medium agar 

sesuai dalam cawan petri. Setelah diinkubasi maka pada bekas goresan akan 

tumbuh koloni-koloni terpisah. 

2) Cara taburan (pour plate method). Cara ini dilakukan dengan 

menginokulasikan medium agar yang sedang mencair pada temperature 500C 

dengan suspensi bahan yang mengandung bakteri dan menuangkannya ke 
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dalam cawan petri steril. Setelah diinkubasi akan terlihat koloni-koloni 

terbesar di permukaan agar (Hadioetomo, 1985 cit Ismiyati, 2004). 

Jenis-jenis stafilokokus di laboratorium tumbuh dengan baik dalam 

kaldu biasa pada suhu 370C. Batas-batas suhu untuk pertumbuhannya adalah 

ialah 150C dan 400C, sedangkan suhu pertumbuhan optimum ialah 350C. 

pertumbuhan terbaik dan khas ialah pada suasana aerob; kuman ini pun 

bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh dalam udara yang hanya 

mengandung hidrogen dan pH optimum untuk pertumbuhan ialah 7,4. pada 

lempeng agar, koloninya berbentuk bulat, diameter 1-2  m, cembung, buram, 

mengkilat dan konsistensinya lunak. Warna khas ialah kuning keemasan, 

hanya intensitas warnanya dapat bervariasi. Pada lempeng agar darah 

umumnya koloni lebih besar dan pada varietas tertentu koloninya dikelilingi 

oleh zona hemolisis (Warsa, 1994). 

Dari hasil penggoresan, tiap koloni yang berbeda dan dicurigai sebagai 

koloni Staphylococcus aureus diambil dan dibuat stok pada medium 

pembiakan miring, selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui jenis 

bakterinya. 

b. Identifikasi Dengan Pengecatan Gram 

Metode pengecatan Gram ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 

1884. Dari sifat bakteri terhadap cat Gram, bakteri dapat digolongkan menjadi 

Gram-positif dan Gram-negatif (Indrayudha, dkk., 2006). 
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Bakteri Gram-positif adalah bakteri yang pada pengecatan Gram tahan 

terhadap alkohol sehingga tetap mengikat cat pertama dan tidak mengikat cat 

kontras sehingga bakteri akan berwarna ungu (Indrayudha, dkk., 2006). 

Bakteri Gram-negatif adalah bakteri yang pada pengecatan Gram tidak 

tahan alkohol sehingga cat pertama dilunturkan dan bakteri akan mengikat 

warna kontras sehingga tampak merah (Indrayudha, dkk., 2006). 

Ada beberapa teori tentang dasar perbedaan kedua golongan tersebut: 

1) Teori Salton 

Teori ini berdasarkan kadar lipid yang tinggi (20%) di dalam dinding sel 

bakteri Gram-negatif. Zat lipid ini larut selama pencucian dengan alkohol. 

Pori-pori pada dinding sel membesar, sehingga zat warna yang sudah diserap 

mudah dilepaskan dan bakteri menjadi tidak berwarna. 

Bakteri Gram-positif mengalami denaturasi protein pada dinding selnya 

oleh pencucian dengan alkohol. Protein menjadi keras dan beku, pori-pori 

mengecil sehingga komplek ungu kristal yodium dipertahankan dan bakteri 

tetap berwarna ungu. 

2) Teori Permeabilitas Dinding Sel 

Teori ini berdasarkan tebal-tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding 

sel. Bakteri Gram-positif mempunyai susunan dinding yang kompak dengan 

lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapisan. Permeabilitas dinding sel 

kurang dan komplek ungu kristal yodium tidak dapat keluar. 

Bakteri Gram-negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 

1-2 lapisan dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding sel 
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lebih besar sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks ungu kristal 

yodium (Indrayudha, dkk., 2006). 

Cara pengecatan Gram: 

1) Preparat yang telah siap dicat ditetesi dengan cat Gram A selama 1-3 

menit. Disini semua kuman yang pada pengecatan Gram dibedakan menjadi 

Gram-positif dan negatif akan berwarna ungu sesuai dengan warna cat Gram 

A. Setelah 1-3 menit cat dibuang, tanpa dicuci dengan air. 

2) Preparat kemudian ditetesi cat Gram B selama ½-1 menit. Akibat 

pemberian Gram B maka pengikatan warna oleh bakteri menjadi lebih baik. 

Setelah itu cat dibuang dan preparat dicuci dengan air. 

3) Preparat kemudian ditetesi cat Gram C sampai warna cat tepat dilunturkan. 

Setelah pemberian cat Gram C maka akan terjadi: 

Bakteri Gram-positif: tahan terhadap alkohol (ikatan antara cat dengan 

bakteri tidak dilunturkan oleh alkohol) sehinga bakteri akan tetap berwarna 

ungu. 

Bakteri Gram-negatif: tidak tahan terhadap alkohol, sehingga warna ungu 

dari cat dilunturkan dan bakteri menjadi tidak berwarna lagi. 

4) Preparat ditetesi cat Gram D selama 1-2 menit. Gram D bertindak sebagai 

warna kontras. Akibat dari pemberian Gram D maka: 

Bakteri Gram-positif oleh karena telah jenuh mengikat cat Gram A maka 

bakteri tidak mampu lagi untuk mengikat cat Gram D sehingga bakteri akan 

tetap berwarna ungu. 
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Bakteri Gram-negatif oleh karena warna cat yang sebelumnya telah 

dilunturkan oleh cat Gram C sehinga bakteri tidak berwarna lagi maka ia akan 

mengikat warna cat Gram D sehingga bakteri akan berwarna merah. 

5) Setelah itu preparat dicuci dan dikeringkan dalam suhu kamar (dengan 

preparat dalam posisi miring) dan setelah itu diperiksa di bawah mikroskop 

dengan menggunakan pembesaran kuat (Anonim, 1997).  

c. Identifikasi Dengan Uji Koagulase 

Kemampuan menggumpalkan plasma seringkali digunakan sebagai 

kriteria umum dalam penentuan patogenitas stafilokokus dalam hubungan 

dengan infeksi akut; misalnya, Staphylococcus aureus patogen pada manusia 

dan hewan. S. intermedius, S. hyicuus pada hewan, ketiga spesies tersebut 

menghasilkan enzim koagulase. Dalam bidang mikrobiologi klinik, uji 

koagulase ini digunakan untuk membedakan Staphylococcus aureus dengan 

spesies lainnya, karena diantara spesies stafilokokus yang berkaitan dengan 

kesehatan manusia hanya Staphylococcus aureus yang memiliki enzim 

koagulase (Anonim, 1997). 

Staphylococcus aureus menghasilkan koagulase dengan membekukan 

plasma. Beberapa tetes biakan kaldu dari organisme yang diperiksa 

ditambahkan kepada plasma yang telah diencerkan menggunakan larutan salin 

dengan perbandingan 1:10 dan diinkubasikan selama 2 jam pada suhu 370C 

(Hart dan Shears, 2004). 
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d. Identifikasi Dengan Uji Manitol 

Pemeriksaan ini dapat untuk mengganti tes koagulase, walaupun tidak 

sebaik tes koagulase. Staphylococcus aureus dapat mengadakan fermentasi 

manitol dalam keadaan anaerob, sedang stafilokokus dari spesies yang lain 

jarang. Pada pemeriksaan ini diperlukan media agar manitol dalam tabung, 

tinggi media paling sedikit 8 cm (Anonim, 1997). 

Cara pemeriksaan: 

1) Satu koloni kuman diinokulasikan pada agar manitol dengan menusukkan 

ke bawah sepanjang tabung. 

2) Kemudian diinkubasi pada 350C dan diperiksa setelah 2 hari. 

Tes dinyatakan positif bila terjadi perubahan warna menjadi kuning 

pada bagian atas dan bawah tabung (Anonim, 1997). 

7. Antibiotika 

a. Definisi 

Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh 

organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang 

dibuat secara sintetik, dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses 

penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pada 

awalnya antibiotika diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa 

antibiotika telah didapatkan dari tanaman tinggi atau binatang (Soekardjo, 

dkk., 2000). 

Antibiotika berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu Actinomycetales 

(58,2%), jamur (18,1%), tanaman tinggi (12,1%), Eubacteriales terutama 
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Bacilli (7,7%), binatang (1,8%), Pseudomonales (1,2%) dan ganggang atau 

lumut (0,9%) (Soekardjo, dkk., 2000). 

b. Klasifikasi 

Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya: 

1) Antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap Gram-positif 

maupun Gram-negatif, contoh: turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan 

aminoglikosida, turunan makrolida, rifampisin, beberapa turunan penicillin, 

seperti ampisillin, amoksisilin, bakampisilin, karbenisilin, hetasilin, 

pivampisilin, sulbenisillin dan tikarsilin, dan sebagian besar turunan 

sefalosporin. 

2) Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri Gram-

positif, contoh: basitrasin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin, seperti 

benzilpenisilin, penisilin G prokain, penisilin V, fenetisilin K, metisilin Na, 

nafsilin Na, oksasilin Na, kloksasilin Na, dikloksasilin Na dan floksasilin Na, 

turunan linkosamida, asam fusidat dan beberapa turunan sefalosorin. 

3) Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri Gram-

negatif, contoh: kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin. 

4) Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteriaceae 

(antituberkulosis), contoh: sterptomisin, kanamisin, sikloserin, rifampisin, 

viomisin dan kapreomisin. 

5) Antibiotika yang aktif terhadap jamur (antijamur), contoh: griseofulvin 

dan antibiotika polien, seperti nistatin, amfoterisin B dan kandisidin. 
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6) Antibiotika yang aktif terhadap neoplasma (antikanker), contoh: 

aktinomisin, bleomisin, daunorubisin, doksorubisin, mitomisin dan mitramisin 

(Soekardjo, dkk., 2000). 

 Penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya: 

Tabel 1. Tabel Penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya 

Tempat Kerja Antibiotika Proses yang Dihambat Tipe 
Aktivitas 

Dinding sel Penisilin 
Sefalosporin 
Basitrasin 
Vankomisin 
Sikloserin 

Biosintesis peptidoglikan 
Biosintesis peptidoglikan 
Sintesis mukopeptida 
Sintesis mukopeptida 
Sintesis peptida dinding sel 

Bakterisid 
Bakterisid 
Bakterisid 
Bakterisid 
Bakterisid 

Membran sel Nistatin 
Amfoterisin B 
Polimiksin B 

Fungsi membran 
Fungsi membran 
Integritas membran 

Fungisid 
Fungisid 
Bakterisid 

Asam nukleat Mitomisin C 
 
Rifampisin 
Griseofulvin 
Aktinomisin 

Biosintesis ADN 
 
Biosintesis mARN 
Pembelahan sel, mikrotubuli 
Biosintesis ADN dan mARN 

Pansidal 
(Antikanker) 
Bakterisid 
Fungistatik 
Pansidal 

Ribosom 
Sub unit 30s 
prokariotik 
Sub unit 50s 
prokariotik 
 
Sub unit 60s 
prokariotik 

Aminoglikosida 
Tetrasiklin 
 
Amfenikol 
Makrolida 
Linkosamida 
Glutarimid 

Biosintesis protein 
 
 
Biosintesis protein 
 
 
Biosintesis protein 

Bakterisid 
Bakteriostatik 
 
Bakteriostatik 
Bakteriostatik 
Bakteriostatik 
Fungisid 

 
(Soekardjo, dkk., 2000). 

Berdasarkan struktur kimianya antibiotika dibagi menjadi sebelas 

kelompok yaitu antibiotika ß–laktam (turunan penisilin, sefalosporin, dan ß–

laktam nonklasik), turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, turunan 

aminoglikosida, turunan makrolida, turunan polipeptida, turunan linkosamida, 

turunan polien, turunan ansamin, turunan antrasiklin dan fosfomin (Soekardjo, 

dkk., 2000). 
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c. Resistensi Antibiotika 

Sejak awal penemuannya oleh Alexander Fleming pada tahun 1928, 

antibiotika telah memberikan kontribusi yang efektif dan positif terhadap 

kontrol infeksi bakteri pada manusia dan hewan (Naim, 2003). 

Namun, sejalan dengan perkembangan dan penggunaannya tersebut, 

banyak bukti atau laporan yang menyatakan bahwa bakteri-bakteri patogen 

menjadi resisten terhadap antibiotik. Resistensi ini menjadi masalah kesehatan 

utama sedunia. Penggunaan antibiotika ini (pada manusia dan hewan) akan 

menghantarkan munculnya mikroorganisme resisten, tidak hanya mikroba 

sebagai target antibiotika tersebut, tetapi juga mikroorganisme lain yang 

memiliki habitat yang sama dengan mikroorganisme target (Naim, 2003). 

  Mikroorganisme resisten antibiotik didefinisikan sebagai 

mikroorganisme yang tidak dihambat atau dimatikan oleh antibiotik pada 

konsentrasi obat yang tercapai dalam tubuh setelah dosis terapetik. 

Stafilokokus pertama kali menjadi penting sebagai patogen nosokomial pada 

tahun 1940-an, menggantikan streptokokus, yang sebelumnya bertanggung 

jawab terhadap sebagian besar kasus infeksi (Gould dan Brooker, 2003). 

Timbulnya resistensi bahkan multiresistensi dari populasi kuman 

terhadap berbagai jenis antibiotika menimbulkan banyak problem dalam 

pengobatan penyakit infeksi. Khususnya di rumah sakit di mana digunakan 

antibiotika dosis tinggi dan dalam intensitas yang besar menyebabkan 

munculnya “kuman rumah sakit” yang amat resisten. Ditambah lagi dengan 

munculnya jenis kuman yang komensal yang menjadi sumber utama infeksi, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

22

22 
 

 

 

maka multi resisten terhadap antibiotika menjadi problem berat (Sudarmono, 

1994). 

Sebab-sebab terjadinya resistensi bakteri terhadap obat dapat dibagi 

menjadi: 

1) Sebab non genetik 

Hampir semua antibiotika bekerja dengan baik pada masa aktif pembelahan 

bakteri. Dengan demikian, populasi bakteri yang tidak berada pada fase 

pembelahan pada umumnya akan resisten terhadap antibiotika tersebut. 

2) Sebab genetik 

Resistensi bakteri terhadap antibiotika umumnya terjadi karena perubahan 

genetik baik secara kromosomal maupun ekstrakromosomal sehingga 

perubahan genetik tersebut dapat dipindahkan dari satu spesies bakteri kepada 

bakteri yang lain melalui berbagai mekanisme. 

a) Resistensi kromosomal 

Mutasi spontan pada lokus ADN (Asam Deoksiribo Nukleat) yang 

mengontrol susceptibility terhadap obat tertentu dapat menyebabkan 

bakteri resisten terhadap obat tersebut. 

b) Resistensi ekstrakromosomal 

Materi genetik dan plasmid dapat dipindahkan atau berpindah dari satu 

bakteri kepada bakteri yang lain melalui berbagai mekanisme seperti 

transduksi (plasmid di transfer ke populasi bakteri oleh bakteriofaga), 

transformasi (fragmen ADN bebas dapat melewati dinding sel bakteri dan 

bersatu dalam genom sel tersebut sehingga merubah genotipnya) dan 
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konjugasi (transfer unilateral dari materi genetik antara bakteri sejenis 

maupun jenis lain) (Sudarmono, 1994). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      (White, 2001) 

Gambar 2. Mekanisme Resistensi Ekstrakromosomal Bakteri terhadap 
Antibiotika 

 
d. Uji Sensitivitas Antibiotika 

Uji kepekaan atau uji sensitivitas dilakukan atas indikasi berikut ini: 

(1) jika mikroorganisme yang ditemukan adalah tipe yang sering resisten 

terhadap antimikroba, (2) jika proses infeksi kemungkinan besar menjadi fatal 

jika tidak diobati dengan tepat, (3) dalam infeksi tertentu dimana pembasmian 

organisme membutuhkan penggunaan obat yang bersifat bakterisidal secara 

tepat, tidak hanya bakteriostatik (Jawetz, dkk., 2001). 

Pada pemeriksaan uji kepekaan dapat dikerjakan dengan beberapa 

cara:  

1) Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun 

secara bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media 

diinokulasi bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir dilarutkan antimikrobia 
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dengan kadar yang menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi 

agar memakan waktu dan penggunaannya dibatasi pada penggunaan tertentu 

saja. Uji kepekaan cara dilusi cair dengan menggunakan tabung reaksi, tidak 

praktis dan jarang dipakai; namun kini ada cara yang lebih sederhana dan 

banyak dipakai, yakni menggunakan microdilution plate. Keuntungan uji 

mikrodilusi cair adalah bahwa uji ini memberi hasil kuantitatif yang 

menunjukkan jumlah antimikrobia yang dibutuhkan untuk mematikan bakteri 

(Jawetz, dkk., 2001).                

2) Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. 

Cakram kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada 

permukaan medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada 

permukaannya. Setelah inkubasi, diameter zona hambatan sekitar cakram 

dipergunakan mengukur kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji. 

Metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor 

antara obat dan organisme (misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, 

ukuran molekular dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standardisasi 

faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan baik 

(Jawetz, dkk., 2001). 

Interpretasi terhadap hasil uji difusi baru didasarkan pada 

perbandingan terhadap metode dilusi. Beberapa data perbandingan bisa 

digunakan sebagai standar referensi. Grafik regresi linier dapat menunjukkan 

hubungan antara log KHM (Konsentrasi Hambat Minimum) pada cara dilusi 
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dan diameter zona hambatan pada cara difusi cakram. Penggunaan cakram 

tunggal pada setiap antibiotika dengan standardisasi yang baik, bisa 

menentukan apakah bakteri peka atau resisten dengan cara membandingkan 

zona hambatan standar bagi obat yang sama (Jawetz, dkk., 2001). 

 

 

 

 

 

 

           (Kuntaman, 2006) 

Gambar 3. Uji Sensitivitas dengan Metode Difusi 

Uji sensitivitas isolat Staphylococcus aureus dalam penelitian ini 

menggunakan lima antibiotika, yaitu: sefotaksim, siprofloksasin, gentamisin, 

imipenem dan oksasilin. 

1) Sefotaksim. 

Sefalosporin termasuk antibiotika ß–laktam dengan struktur, khasiat 

dan sifat yang banyak mirip penisilin. Diperoleh secara semisintesis dari 

sefalosporin C yang dihasilkan jamur Cephalosporium acremonium. Inti 

senyawa ini adalah 7-ACA (7-amino-cephalosporamic-acid) yang banyak 

mirip inti penisilin 6-APA (6-aminopenicillanic-acid). Pada dasawarsa 

terakhir, puluhan turunan sefalosporin baru telah dipasarkan yang strukturnya 

diubah secara kimiawi dengan maksud memperbaiki aktivitasnya (Tjay dan 

Rahardja, 2000). 
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Gambar 4. Struktur Sefotaksim 

Sefotaksim adalah turunan sefalosporin generasi ketiga. Turunan ini 

diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1980. Spektrum 

antibiotiknya lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Secara umum turunan 

ini aktif terhadap bakteri Gram-negatif yang telah resisten, lebih tahan 

terhadap ß–laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri Gram-positif 

(Soekardjo, dkk.,2000). 

2) Siprofloksasin. 

Siprofloksasin termasuk antibiotika golongan kuionolon yang disebut 

juga fluorkuionolon karena ada perubahan struktur yaitu atom fluor pada 

cincin kuionolon. Perubahan struktur ini secara dramatis meningkatkan daya 

antibakterinya, memperlebar spektrum antibakteri, memperbaiki 

penyerapannya dari saluran cerna, serta memperpanjang masa kerja obat. 

Golongan fluorkuinolon menghambat kerja enzim DNA-gyrase pada kuman 

dan bersifat bakterisidal (Ganiswarna, 1995). 
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Gambar 5. Struktur Siprofloksasin 

3) Gentamisin. 

Gentamisin termasuk antibiotika golongan aminoglikosida. Gentamisin 

merupakan prototip dari golongan antibiotika yang dikenal cukup toksik 

namun dengan pemantauan kadar dalam darah efek toksik dapat dihindarkan 

(Ganiswarna, 1995). 

Aktivitas antibakteri gentamisin terutama tertuju pada basil Gram-

negatif yang aerobik. Aktivitas terhadap bakteri Gram-positif sangat terbatas. 

Walaupun in vitro 95% galur (strain) Staphylococcus aureus dan sebagian 

besar Staphylococcus epidermidis sensitif terhadap gentamisin, manfaat klinik 

belum terbukti sehingga sebaiknya obat ini tidak digunakan tersendiri pada 

situasi tersebut. Galur resisten gentamisin cepat timbul selama pajanan obat 

(Ganiswarna, 1995). 
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Gambar 6. Struktur gentamisin 

Mekanisme kerja golongan aminoglikosida ialah dengan berikatan 

pada ribosom 30s dan menghambat sintesa protein dan menyebabkan salah 
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baca dalam penerjemahan mARN. Aminoglikosida bersifat bakterisidal cepat 

(Ganiswarna, 1995). 

4) Imipenem. 
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Gambar 7. Struktur Imipenem 

Imipenem termasuk antibiotika golongan karbapenem. Karbapenem 

adalah analog penisilin alami, yaitu atom S pada cincin tiazolidin diganti 

dengan ikatan rangkap dan gugus metilen. Karbapenem mengandung atom S, 

tidak dalam cincin tetapi terikat oleh atom C3. Imipenem adalah antibiotika 

dengan spektrum luas, aktif terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 

(Soekardjo, dkk., 2000).                     

5) Oksasilin. 

Oksasilin adalah antibiotika ß-laktam 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 (Soekardjo, dkk., 

2000). 
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Gambar 8. Struktur Oksasilin 

Turunan penisilin merupakan senyawa pilihan untuk pengobatan 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram-positif dan kokus Gram-negatif. 

Pengaruh pada biosintesis dinding sel bakteri merupakan kerja bakterisid 

utama dari antibiotika ß–laktam (Soekardjo, dkk., 2000). 

8. Media 

Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat makanan yang 

diperlukan untuk menumbuhkan suatu mikroorganisme, dalam rangka isolasi, 

memperbanyak penghitungan dan pengujian sifat fisiologik suatu mikroorganisme 

(Indrayudha, dkk., 2006). 

Penggunaan media sangat penting dalam pemeriksaan mikrobiologik baik 

untuk isolasi, identifikasi maupun differensiasi. Media juga digunakan untuk 

membawa material dari rumah sakit atau tempat lain ke laboratorium agar kuman 

dalam material tersebut tetap hidup sesampainya di laboratorium (Indrayudha, 

dkk., 2006). 

Syarat-syarat pembuatan media adalah sebagai berikut:  

a. Susunan makanan. 

Dalam suatu media yang digunakan untuk pertumbuhan harus ada air, 

sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, vitamin dan gas. 
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b. Tekanan osmose.  

Pada umumnya bakteri memiliki sifat yang sama dengan sifat sel lain 

terhadap tekanan osmose, selain itu juga membutuhkan media yang 

isotonik. Apabila media hipotonik maka bakteri akan mengalami 

plasmoptysis, sedangkan apabila media hipertonik bakteri akan mengalami 

plasmolisis. 

c. Derajat keasaman (pH). 

Umumnya bakteri membutuhkan pH sekitar netral. Namun ada bakteri 

tertentu yang membutuhkan pH sangat alkalis yaitu vibrio, yang 

membutuhkan pH sekitar 8-10 untuk pertumbuhan yang optimal. 

d. Temperatur. 

Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal, bakteri membutuhkan 

temperatur tertentu. Umumnya untuk bakteri patogen membutuhkan 

temperatur sekitar 370C, sesuai dengan temperatur tubuh. 

e. Sterilitas. 

Sterilitas media merupakan syarat yang sangat penting. Adalah tidak 

mungkin kita dapat melakukan pemeriksaan mikrobiologis apabila media 

yang digunakan tidak steril, karena tidak dapat dibedakan dengan pasti 

apakah bakteri tersebut berasal dari material yang diperiksa atau hanya 

kontaminan. Untuk mendapatkan suatu media yang steril maka setiap 

tindakan (pengambilan dan penuangan media) serta alat-alat yang 

digunakan (tabung dan petri) harus steril dan dikerjakan secara aseptik 

(Indrayudha, dkk., 2006). 
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