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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan utama di berbagai negara 

termasuk Indonesia. Penularan  infeksi dapat terjadi dari satu orang ke orang lain atau 

dari hewan ke manusia, disebabkan oleh penyakit seperti bakteri, jamur, virus dan 

parasit (Jawetz et al., 2005). Infeksi yaitu keadaan masuknya mikroorganisme dalam 

tubuh yang akan berkembang biak dan menimbulkan penyakit (Pratiwi, 2008). 

Salah satu penyakit infeksi yang paling sering ditemukan yaitu penyakit 

infeksi saluran kemih (ISK). Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan infeksi bakteri 

yang terjadi di saluran kemih, istilah umum yang menunjukkan keberadaan 

mikroorganisme dalam urin. Dalam kondisi normal saluran kemih tidak mengandung 

bakteri, virus atau mikroorganisme lainnya. Infeksi saluran kemih dapat terjadi pada 

segala usia, pada remaja meningkat 3,3% menjadi 5,8% (Purnomo, 2011). Perempuan 

dewasa diperkirakan 50-60% pernah mengalami infeksi saluran kemih dalam 

hidupnya (Robert et al., 2010). Prevalensinya penderita ISK sangat bervariasi 

berdasarkan pada umur dan jenis kelamin. Infeksi ini lebih sering terjadi pada wanita 

dibandingkan dengan pria karena perbedaan anatomis antara keduanya  (Rajabnia et 

al., 2012). Infeksi saluran kemih menempati posisi kedua tersering (23,9%) di negara 

berkembang setelah infeksi luka operasi (29,1%) sebagai infeksi yang paling sering 

didapatkan oleh pasien di fasilitas kesehatan (Wilianti, 2009).  

Penanganan lini pertama yang dilakukan untuk ISK adalah dengan 

pemberian antibiotik dan terapi suportif. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional 

akan berpotensi menimbulkan resistensi dan mempercepat berkembangnya kuman 

penyebab infeksi. Resistensi disebabkan oleh bakteri kehilangan target spesifik 

terhadap obat dan adanya perubahan genetik (Jawetz et al., 2005). 
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Penelitian di Rumah Sakit Moewardi Surakarta menunjukkan bahwa infeksi 

saluran kemih paling banyak disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (Imaniah, 

2014). Escherichia coli mengalami resistensi terhadap antibiotik amoksisilin dan 

penisilin (Sabir et al., 2014). Bakteri Escherichia coli juga sudah mengalami resisten 

terhadap antibiotik oflosaksin, norflosaksin dan siprofloksasin (Nakhjavani et al., 

2007). Penelitian di Bandar Lampung menunjukkan bahwa resistensi Escherichia coli 

dan Klebsiella sp. terhadap antibiotik sefalosporin cenderung mengalami kenaikkan 

dari tahun ke tahun (Firizki., 2014). Penelitian di Samarinda juga menunjukkan 

bahwa bakteri Escherichia coli telah resisten terhadap ampisilin dan amoksilin 

(Samirah et al., 2006). Penelitian di Pekanbaru menunjukkan bahwa bakteri Gram 

negatif penyebab ISK sudah resisten terhadap penisilin dan golongan sefalosporin 

generasi pertama (Endriani et al., 2010). 

Bakteri yang resisten terhadap antibiotik akan mengakibatkan 

ketidakberhasilan terapi antibiotik pada pasien ISK. Dari beberapa penelitian yang 

dilaporkan penggunaan antibiotik tidak lagi dapat mengatasi bakteri patogen karena 

adanya resistensi bakteri, hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap 

antibiotik (Kuswandi, 2011). Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pola 

kuman dan resistensi bakteri terhadap antibiotik pada penderita infeksi saluran kemih 

(ISK) karena pola resistentensi bakteri terhadap antibiotik bermanfaat untuk 

mengetahui keberhasilan terapi. Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta karena angka kejadian ISK termasuk 10 besar penyakit paling sering 

diderita pasien di rumah sakit tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dikembangkan perumusan 

masalah yaitu: 

1. Bakteri apa yang menyebabkan infeksi saluran di instalasi rawat inap 

rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta periode Februari-Maret tahun 

2016? 
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2. Bagaimana pola resistensi bakteri terhadap antibiotik pada penderita 

infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta periode Februari-Maret tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola kuman dan resistensi bakteri 

terhadap antibiotik pada penderita infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap rumah 

sakit PKU Muhammadiyah Surakarta periode Februari-Maret  tahun 2016. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang diakibatkan oleh 

berkembang biaknya mikroorganisme di saluran kemih. Dalam keadaan sehat air 

kemih tidak mengandung virus, bakteri dan mikrooganisme lainnya (Samirah et al., 

2006). Penyakit infeksi saluran kemih mempunyai prevalensi cukup beragam pada 

tingkatan jenis kelamin dan usia. Adanya bakteri dalam jumlah tertentu di urin 

(bakteriuria) yang tidak lazim ditemukan dalam kondisi normal merupakan tanda dari 

ISK (Noffriati, 2010). Angka kejadian infeksi saluran kemih lebih banyak pada 

wanita daripada laki-laki. Wanita dapat menderita ISK pada semua umur, sedangkan 

pada laki-laki jarang terjadi pada umur di bawah 50 tahun. Bakteri terbanyak 

penyebab infeksi saluran kemih adalah Escherichia coli dengan persentase sekitar 50-

90%, Proteus spp, Klebsiella spp dan Staphylococcus, sedangkan bakteri 

Pseudomonas jarang ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih (Sukandar, 

2007). 

2. Sampel Urin 

Waktu ideal untuk memperoleh urin yang digunakan dalam pemeriksaan 

laboratorium karena infeksi adalah pagi hari yaitu bersamaan dengan buang air kecil 

pertama kali. Spesimen diperoleh dengan cara kateterisasi atau aspirasi suprapubis. 

Suhu yang digunakan untuk penyimpanan spesimen yaitu 4oC segera setelah 
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pengambilan dan selama proses pengiriman merupakan tindakan yang efektif. 

Pengawetan urin menggunakan asam borat dapat menstabilkan spesimen apabila 

berada dalam suhu kamar cukup lama. Pembiakan menggunakan alat displide untuk 

meminimalkan pencemaran yang akan diinokulasikan (Gould and Brokoker, 2003). 

3. Bakteri Penyebab Infeksi Saluran Kemih 

Populasi bakteri terbanyak yang menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK) 

di RSUD Moewardi Surakarta pada tahun 2014 adalah bakteri Gram negatif yaitu 

Escherichia coli sebanyak 48,44% kemudian Klebsiella pneumonia 17,19%, 

Acinetobacter baumanni 14,07%, Proteus mirabilis 6,25%, Pseudomonas aeuginosa 

3,13%, Strenotrophomonas maltophilia 3,13%. Gram positif penyebab infeksi saluran 

kemih (ISK) yaitu Enterococcus faecalis 4,69%, Staphylococcus haemolyticus 

3,13%. Gram negatif penyebab ISK adalah Escherichia coli dan merupakan bakteri 

paling banyak yang menyebabkan ISK (Imaniah, 2015). 

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif yang berbentuk batang pendek, 

motil aktif dan tidak membentuk spora dalam sel tunggal atau berpasangan. 

Escherichia coli merupakan bakteri aerob atau fakultatif anaerob dengan suhu 

pertumbuhan optimum 37ºC. Escherichia coli terdiri dari beberapa antigen, yaitu 

antigen O (polisakarida), antigen K (kapsular) dan antigen H (flagella). Antigen O 

berada dibagian luar dinding sel lipopolisakarida yang terdiri dari unit berulang 

polisakaida dan merupakan antigen somatic dan untuk antigen K berada di kapsul 

(Brooks et al., 2005). 

4. Antibiotik Untuk Penderita ISK 

Terapi empiris yang biasanya digunakan untuk penyakit infeksi saluran 

kemih adalah siprofloksasin, seftriakson dan gentamisin (Sukandar, 2007). 

Mekanisme aksi beberapa golongan antibiotik, yaitu: 

a. Penisilin  

Penisilin merupakan golongan obat  β-laktam  karena mempunyai cincin β-

laktam yang unik, serta memiliki ciri-ciri kimiawi, mekanisme kerja, farmakologi, 

efek klinis, dan karakteristik imunologi yang mirip dengan sefalosporin, 
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monobactam, carbapenem, dan  β-laktamase inhibitor yang juga merupakan senyawa  

β-laktam. Salah satu contohnya penisilin dengan spektrum yang luas (ampisilin dan 

penisilin). Obat golongan penisilin mengalami peningkatan aktivitas terhadap bakteri 

Gram negatif (Katzung, 2007). Mekanisme kerja penisilin tahap pertama yaitu 

bergabungnya obat dengan penicilin-binding protein (PBPs), setelah itu terjadi 

penghambatan  sintesis dinding sel bakteri  karena terjadi proses transpeptidasi pada 

rantai peptidoglikan dan adanya aktivasi enzim proteolitik pada dinding sel bakteri 

(Jawetz et al., 2005).  

b. Aminoglikosida  

Aminoglikosida umumnya digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri 

Gram negatif enterik, terutama pada bakterimia dan sepsis, dalam kombinasi dengan 

vankomisin atau penisilin untuk mengobati endokarditis, dan pengobatan 

tuberkulosis. Contohnya adalah streptomisin, neomisin, kanamisin, tobramisin, 

sisomisin, netilmisin, gentamisin (Katzung, 2007). Mekanisme kerja antibiotik 

golongan aminoglikosida yaitu dengan menghambat sintesis protein. Tahap pertama 

adanya penambahan aminoglikan pada reseptor spesifik yang akan memblokir 

aktivitas pembentukan peptida, sehingga terjadi salah baca pada  pesan mRNA 

ribosom, kemudian menghasilkan protein yang nonfungsional, tahap akhir adanya 

proses pemecahan polisom sehingga terpisah ke dalam bentuk monosom yang tidak 

dapat mensintesis protein (Jawetz et al., 2005).  

c. Sefalosporin  

Sefalosporin mirip dengan penisilin secara kimiawi, cara kerja, dan 

toksisitas, namun sefalosporin lebih stabil sehingga memiliki spektrum yang lebih 

lebar. Sefalosporin tidak aktif terhadap bakteri enterokokus dan  L. monocytogenes. 

Mekanisme kerja sefalosporin yaitu menghambat sintesis dinding sel mikroba yang 

terjadi pada tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel (Jawetz  et 

al., 2005). Sefalosporin dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :   
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1)   Sefalosporin generasi pertama  

Sefalosporin generasi pertama sangat aktif terhadap kokus Gram positif 

seperti  Pneumokokus,  Streptokokus dan  Staphylococcus. Contohnya sefadroksil, 

sefazolin, sefaleksin, sefalotin, sefafirin dan sefradin.  

2)  Sefalosporin generasi kedua  

Sefalosporin generasi kedua secara umum memiliki spektrum antibiotik 

yang sama dengan generasi pertama, namun sefalosporin generasi keduamempunyai 

spektrum yang diperluas kepada bakteri Gram negatif, antara lain: sefaklor, 

sefamandol, sefanisid dan sefuroksim. 

3) Sefalosporin generasi ketiga  

Sefalosporin generasi ketiga memiliki spektrum yang lebih diperluas kepada 

bakteri Gram negatif dan dapat menembus sawar darah otak. Contohnya adalah 

sefeperazon, sefoktasim, seftazidim, seftizosim, seftriakson dan sefiksim.  

4) Sefalosporin generasi keempat  

Sefepim merupakan contoh dari sefalosporin generasi keempat dan memiliki 

spektrum yang luas dan dapat dengan mudah menembus cairan serebro spinal (CSS) 

(Katzung, 2007).  

d. Trimetoprim dan Sulfametoksazol 

Sulfonamida dan trimetoprim merupakan obat yang mekanisme kerjanya 

menghambat sintesis asam folat bakteri yang akhirnya berujung kepada tidak 

terbentuknya basa purin dan DNA pada bakteri. Kombinasi dari trimetoprim dan 

sulfametoxazole bekerja dengan sinergis dan saling menguatkan. Sulfametoksazol 

akan menghambat sintesis asam dihidrofolat dari PABA, selanjutnya trimetoprim 

akan menghambat sintesis asam tetrahidrofolat (Pratiwi, 2008).  

e. Fluorokuinolon  

Golongan fluorokuinolon aktif terhadap bakteri Gram negatif dan Gram 

positif. Antibiotik ini bekerja dengan  memblok sintesis DNA bakteri dengan 

menghambat DNA gyrase dan topoisomerase IV. Golongan fluorokuinolon aktif 

mengobati diare yang disebabkan oleh  Shigella, Salmonella, Escherichia coli  dan 
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Campilobacter. Contohnya adalah asam nalidixat, siprofloksasin, norfloksasin, 

ofloksasin, levofloksasin (Katzung, 2007). 

5. Resistensi  

Resistensi adalah keadaan bakteri gagal dibunuh (menjadi inaktif) dengan 

pengobatan antibiotik. Masalah resistensi tidak hanya pada satu macam antibiotik 

tetapi sering juga terjadi resistensi silang. Resistensi silang adalah keadaan saat 

bakteri resisten terhadap lebih dari satu antibiotik (Kuswandi, 2011). Resistensi pada 

mikroorganisme, di mana mikroorganisme yang resisten terhadap suatu antibiotik 

juga memiliki resisten terhadap semua derivat antibiotik tersebut. Pemakaian 

antibiotik yang tidak tepat dan tidak rasional bisa menyebabkan resistensi (Sutrisna, 

2012). Resistensi bakteri terjadi karena terapi antibiotik yang gagal (Jawetz et al. 

2005). Mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik yaitu: 

a) Mikroorganisme dapat menghasilkan enzim yang merusak obat. 

b) Permeabilitas mikroorganisme terhadap obat berubah.  

c) Struktur target obat yang berubah. 

d) Membuat jalur baru untuk menghindari jalur yang dimetabolisme oleh 

obat. 

e) Bakteri memproduksi enzim baru yang mengakibatkan sedikit pengaruhnya 

terhadap obat (Jawetz et al. 2005).  

Resistensi mikroorganisme dapat dibedakan antara lain: 

a. Resistensi primer 

Resistensi bawaan yang menjadi sifat alami mikroorganisme. Resistensi ini 

disebabkan oleh adanya enzim pengurai antibiotik pada mikrooganisme atau dapat 

juga disebabkan karena terdapat struktur khusus pada kuman yang melindungi dari 

paparan antibiotik (Pratiwi, 2008). 

b. Resistensi sekunder 

Resistensi yang diakibatkan adanya kontak dengan agen antibiotik pada waktu 

yang cukup lama dan frekuensi yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 
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mutasi pada mikroorganisme secara cepat (resistensi satu tingkat) dan juga dapat 

terjadi pada waktu yang lama (resistensi multi tingkat) (Pratiwi, 2008). 

c. Resistensi episomal 

Resistensi yang disebabkan oleh faktor genetik di luar kromosom (plasmid). 

Beberapa bakteri memiliki faktor R pada plasmidnya yang dapat menular pada 

bakteri lain yang memiliki kaitan spesies dengan cara kontak sel secara konjugasi 

maupun transduksi (Pratiwi, 2008). 

 

E. Keterangan Empiris 

Resistensi bakteri pada pasien ISK sudah mulai meningkat. Menurut Imaniah  

(2015) bahwa Bakteri penyebab ISK secara umum yaitu Escherichia coli (48,44%), 

Klebsiella pneumonia (17,19%). Mayoritas perempuan lebih tinggi terpapar ISK 

sebesar (57,41%) daripada laki-laki sebesar (42,59%). Bakteri yang diisolasi 

menunjukkan resistensi terhadap ampisilin dan siprofloksasin. 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data ilmiah sebagai 

berikut : 

1. Bakteri penyebab infeksi pada pasien ISK di Instalasi Rawat Inap RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta periode Februari-Maret tahun 2016. 

2. Pola resistensi bakteri terhadap antibiotik pada pasien ISK di Instalasi Rawat 

Inap RS PKU Muhammadiyah Surakarta periode Februari-Maret tahun 2016. 

 

 


