
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sepanjang sejarah manusia, jutaan orang dilaporkan meninggal dunia 

akibat infeksi bakteri. Infeksi dapat menular dari satu orang ke orang lain atau dari 

hewan ke manusia. Secara umum disebabkan oleh empat kelompok besar hama 

penyakit yaitu bakteri, jamur, virus, dan parasit (Jawetz et al., 2001). Di negara 

berkembang angka kematiannya mencapai 39,5 juta, lebih dari 25% disebabkan 

oleh penyakit infeksi dan parasit (Dwiprahasto, 2005).  

Prevalensi penyakit infeksi belum menunjukkan penurunan dari tahun ke 

tahun. Berbagai faktor penyebab tingginya kasus infeksi diantaranya gizi buruk, 

sanitasi yang kurang memadai dan pemakaian antibiotika yang telah resisten. 

Penggunaan antibiotika yang berulang pada beberapa strain bakteri tertentu dapat 

menyebabkan terjadinya resistensi, karena pada bakteri terjadi mekanisme 

pertahanan diri agar tetap survive di alam (Soleha et al., 2009). 

 Sekitar 30% kejadian infeksi di Amerika Serikat berasal dari rumah sakit 

(nosocomial infection). Bakteri Gram negatif yang sering menyebabkan infeksi 

adalah Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanni, Enterobacteria 

penghasil ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) atau karbapenemase dan 

Escherichia coli. Di Indonesia, bakteri Gram negatif yang sering menjadi 

penyebab infeksi terkait rumah sakit cenderung resisten terhadap antibiotik yang 

digunakan (Bela, 2011).  

Bakteri patogen lain yang sering menyebabkan tingginya kejadian infeksi 

nosokomial adalah Staphylococcus aureus. Patogen yang dapat menimbulkan 

penyakit secara luas yang berhubungan dengan toxic shock syndrome sebagai 

akibat dari keracunan pangan, endokarditis, pneumonia, osteomielitis, sepsis 

arthritis dan encephalitis (Tseng et al., 2004). Jenis bakteri ini dapat membuat 

enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan (Ajizah et al., 2007). 

Staphylococcus aureus bertanggung jawab atas 80% penyakit supuratif, 

dengan permukaan kulit sebagai habitat alaminya (Nickerson et al., 2009) hingga 
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ditemukannya suatu antibiotika agar penyakit infeksi yang saat itu tidak dapat 

diobati dan berakibat kematian dapat sembuh dan memperlama kelangsungan 

hidup manusia. Lebih dari setengah abad terakhir antibiotika dipercaya sebagai 

obat manjur yang mampu membunuh bakteri tanpa merusak sel yang menyerang 

individu (Kuswandi, 2011).   

Sebagian besar penggunaan antibiotika terjadi di rumah sakit, namun 

tidak semua mempunyai suatu program untuk pengawasan terhadap kuman yang 

resisten, mengontrol infeksi, mengawasi penggunaan antibiotika di rumah sakit, 

membuat suatu pedoman yang baru secara berkesinambungan untuk pemakaian 

antibiotika dan profilaksis serta memonitor pola resistensi dengan mencatat data 

laboratorium uji resistensi sehingga dapat digunakan untuk mengetahui antibiotika 

yang masih poten, aman dan efektif serta menghasilkan luaran klinik yang baik 

(Refdanita et al., 2004). 

Masa kejayaan antibiotika mulai hilang setelah dilaporkan bahwa 

antibiotika tidak mampu mengatasi beberapa bakteri patogen, karena bakteri 

mulai resisten atau kebal terhadap antibiotika (Kuswandi, 2011). Di Amerika 

hampir 50% dari antibiotika digunakan untuk produksi ternak. Hanya 10% saja 

dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit sementara 90% sisanya adalah untuk 

mendorong sektor pertanian, peningkatan reproduksi hewan (Graves et al., 2011). 

Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya transmisi penyakit dari hewan ke 

manusia, sehingga resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat diakui menjadi 

masalah global dalam dunia kesehatan (Maynard et al., 2003).  

Hal ini menjadi sebuah masalah tersendiri mengingat seberapa besar 

resiko resistensi dilihat dari segi finansial. Seorang pasien yang terinfeksi 

S.aureus resisten terhadap metisilin kemungkinan akan mati dan harus 

mengeluarkan biaya tambahan 4000 dolar lebih mahal dibandingkan pasien yang 

terinfeksi S.aureus sensitif terhadap antibiotik. National Institute of Health juga 

melaporkan bahwa 90.000 orang mati per tahun di Amerika Serikat akibat infeksi 

bakteri resisten (Kuswandi, 2011). Di Indonesia, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Amelia (2007) terhadap isolat pus pasien di Rumah Sakit Islam 
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Kustati Surakarta, diperoleh hasil bahwa dari 21 isolat pus pasien, 19 diantaranya 

terdapat bakteri S. aureus dan 52,6% bersifat multiresisten antibiotik. 

 Oleh karena itu, perlu suatu usaha untuk mencegah atau mengatasi 

munculnya resistensi bakteri dengan memonitor pemakaian antibiotik di bidang 

kesehatan, sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui pola kuman dan 

resistensinya terhadap antibiotika dari spesimen pus di RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, 

bagaimana pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dari spesimen pus di 

RSUD Dr. Moewardi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kuman dan resistensinya 

terhadap antibiotika dari spesimen pus di RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pus dan Supurasi 

Pus (nanah) adalah suatu cairan hasil proses peradangan yang terbentuk 

dari sel-sel leukosit (Levinson, 2004). Pus merupakan suatu campuran neutrofil 

dan bakteri (yang hidup, dalam proses mati, dan yang mati), debris seluler, dan 

gelembung minyak (Underwood, 1999). Infeksi bakteri sering menyebabkan 

konsentrasi netrofil lebih tinggi di dalam jaringan dan banyak dari sel ini mati 

serta membebaskan enzim-enzim hidrolisis.  

Keadaan ini menyebabkan enzim netrofil mampu mencernakan jaringan 

di bawahnya dan mencairkannya. Kombinasi agregasi netrofil dan pencairan 

jaringan di bawahnya disebut supurasi. Jika muncul supurasi lokal pada jaringan 

padat berakibat abses. Abses adalah lesi yang sulit diatasi oleh tubuh karena 

kecenderungannya meluas ke jaringan, membentuk lubang dan resisten terhadap 

penyembuhan (Price & Wilson, 1994). 
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2. Infeksi Bakteri Staphylococcus 

Infeksi luka memuat hubungan derajat kontaminasi mikroba hidup dalam 

hospes hidup (Shulman et al., 2004), biasanya terjadi selama proses operasi. 

Infeksi luka sebagian besar menjadi jelas dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari 

paska operasi (Cameroon, 1997).  

Staphylococcus masuk dan menyebar melalui membran mukosa, 

sehingga dapat ditularkan langsung atau tidak langsung melalui tangan dan obyek 

kontaminan lain. Masa inkubasi bervariasi tergantung rute masuk, ketahanan 

tubuh pasien dan jumlah organisme virulen yang masuk. Infeksi dapat menyebar 

selama ada nanah yang keluar dari lesi terbuka (Tambayong, 2000).  

3. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus termasuk dalam bakteri Gram positif coccus.      

S. aureus mempunyai kemampuan tumbuh secara cepat pada beberapa tipe media 

dan aktif melakukan metabolisme, memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan 

bermacam-macam pigmen dari warna putih hingga kuning gelap. Bakteri ini 

tumbuh cepat pada suhu 37�C, tetapi pembentukan pigmen paling baik pada suhu 

kamar (20-25�C) dan beberapa merupakan anggota flora normal pada kulit dan 

selaput lendir manusia, serta dapat menyebabkan supurasi dan bahkan septicemia 

fatal (Jawetz et al., 2001). 

S. aureus patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma, 

serta menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler dan toksin. S. aureus dapat 

ditemukan pada kulit, saluran nafas, saluran pencemaran udara, air dan pakaian 

yang terkontaminasi, mudah tumbuh pada kulit yang mengalami radang melalui 

goresan yang mengarah infeksi dan proses-proses bernanah lainnya (Salle, 1961).  

Sistematika Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku  : Micrococcaceae 

Marga   : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus aureus ( Jawetz et al., 2001). 
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4. Isolasi Bakteri 

Isolasi bakteri digunakan untuk memisahkan biakan atau bakteri 

campuran dengan menggunakan media kultur sehingga diperoleh isolat atau 

biakan murni. Metode isolasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

a. Cara goresan (Streak plate method) 

Bahan yang mengandung bakteri digoreskan pada permukaan media agar 

yang sesuai dengan cawan petri, setelah diinkubasi maka bekas goresan akan 

tumbuh koloni yang terpisah. 

b. Cara taburan (Pour plate method) 

Media agar yang sedang mencair diinokulasi pada suhu 50�C dengan 

suspensi bahan yang mengandung bakteri atau dimasukkan ke dalam cawan petri 

steril. Setelah diinkubasi akan terlihat koloni-koloni tersebar dipermukaan agar 

(Pelczar et al., 1988). 

5. Identifikasi Bakteri 

a. Pengecatan Gram 

Metode pengecatan Gram merupakan cara cepat untuk proses identifikasi 

infeksi bakteri atau jamur, akan tetapi pemeriksaan dan pewarnaan secara 

langsung kurang memberikan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan karena 

warna kontras antara sel bakteri dengan latar belakangnya tidak begitu jelas. 

Metode pengecatan Gram berdasarkan sifat bakteri terhadap cat Gram, 

dapat digolongkan menjadi bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. 

1) Bakteri Gram positif   

Bakteri yang pada pengecatan Gram tahan terhadap alkohol sehingga 

tetap mengikat cat pertama dan tidak mengikat cat kontras sehingga bakteri akan 

berwarna ungu (violet). Bakteri Gram positif adalah semua kokus kecuali 

gonococcus dan meningcoccus. 

2) Bakteri Gram negatif 

Bakteri yang kehilangan warna ungu jika disiram dengan aseton atau 

alkohol, kemudian akan berwarna merah muda dengan carbol fuchsin atau merah 

netral. Contoh bakteri Gram negatif yang berbentuk batang adalah E.coli, 

Shigella, Salmonella (Gibson, 1996). 
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b. Uji Koagulase 

Koagulase adalah suatu enzim yang dapat menjendalkan plasma oxalate 

atau sitrat dengan bantuan Coagulase Reacting Factor (CRF) yang merupakan 

suatu derivat dari molekul trombin. Uji koagulase digunakan untuk membedakan 

antara S. aureus dengan S. epidermidis dan S. saprophyticus. Apabila terjadi 

jendalan sitrat (koagulase positif) menunjukkan bahwa suspensi bakteri terdapat  

S. aureus, apabila tidak terdapat jendalan plasma sitrat (koagulase negatif) maka 

bakteri tersebut S. epidermidis atau S. saprophyticus (Jawetz et al., 2001). 

c. Uji Manitol 

Uji ini digunakan untuk membedakan S. aureus dengan yang lain karena 

pada umumnya S. aureus mampu memfermentasi manitol dalam keadaan anaerob, 

sedangkan spesies yang lain jarang. 

d. Uji sensitivitas terhadap novobiosin 

Uji ini dapat dilakukan dengan metode dilusi dan difusi. Pada metode 

dilusi bakteri dinyatakan resisten apabila MIC > 2,0 µg/ml, sedangkan untuk 

difusi, bakteri dinyatakan resisten apabila hambatan pertumbuhannya hanya 1-5 

mm dari tepi disk.    

6. Resistensi bakteri  

Resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat menyebabkan kegagalan 

terapi antibiotik. Resistensi adalah ketahanan mikroba terhadap antibiotika yang 

dapat berupa resistensi alamiah. Resistensi terjadi karena adanya mutasi spontan 

(resistensi kromosomal), resistensi disebabkan adanya faktor R pada sitoplasma 

(resistensi ekstrakromosomal) dan resistensi karena pemindahan gen resisten 

(Wattimena et al., 1991). Sebab-sebab terjadinya resistensi bakteri terhadap 

antibiotik antara lain: 

a. Sebab non genetik 

Penggunaan antimikroba yang tidak sesuai aturan menyebabkan tidak 

semua mikroba dapat terbunuh. Beberapa mikroba yang masih bertahan hidup 

kemungkinan mengalami resistensi saat digunakan antimikroba yang sama 

(Brooks et al., 2007). 
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b. Sebab genetik 

Resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena perubahan 

genetik. Perubahan genetik dapat berubah dari satu spesies kuman kepada spesies 

kuman lain melalui beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut terbagi dalam tiga 

kelompok yaitu resistensi kromosomal, resistensi ekstra kromosomal dan 

resistensi silang. 

1) Resistensi Kromosomal 

Terjadi sebagai akibat mutasi spontan pada suatu lokus DNA yang 

mengendalikan kepekaan terhadap suatu antimikroba. Adanya antimikroba 

bertindak sebagai mekanisme selektif yakni membunuh bakteri yang peka dan 

membiarkan tumbuh bakteri yang resisten. 

2) Resistensi Ekstra Kromosomal 

Bakteri mengandung pula unsur-unsur genetik ekstra kromosomal yang 

dinamakan plasmid. Kelompok plasmid yang membawa gen resistensi terhadap 

satu atau beberapa obat antimikroba. Gen plasmid untuk resistensi antimikroba 

mengontrol pembentukan enzim yang mampu merusak obat antimikroba. 

3) Resistensi silang  

Mikroorganisme resisten terhadap obat tertentu dan mungkin juga 

resisten terhadap obat lain yang mekanismenya sama. Kemiripan antar 

antimikroba seperti kedekatan struktur kimia atau yang mempunyai kesamaan 

ikatan atau mekanisme kerja. Obat golongan tertentu, terdapat kesamaan pada inti 

aktif kimiawinya (tetrasiklin) bisa diduga akan sering terjadi resistensi silang 

(Brooks et al., 2007). 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah tentang pola 

kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dari spesimen pus di RSUD Dr. 

Moewardi.  

 

 

 


