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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan peristiwa masuknya mikroorganisme ke suatu bagian 

di dalam tubuh yang secara normal dalam keadaan steril (Daniela, 2010). Infeksi 

dapat disebabkan oleh agen infeksi seperti bakteri, jamur, virus, protozoa, dan 

cacing parasit (WHO, 2001). Infeksi dapat pula menyerang pada bagian saluran 

pernafasan manusia yang sering disebut dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

(ISPA). Secara umum bakteri penyebab terjadinya infeksi saluran pernapasan 

antara lain Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., 

dan Haemophilus influenzae (Ching et al., 2007).  

ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di 

puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%) (Kemenkes, 2012). Di  

negara-negara  berkembang  khususnya Indonesia,  penyakit infeksi  saluran  

pernafasan  akut (ISPA) masih  termasuk  masalah  kesehatan yang  penting.  Dari  

10  penyakit terbanyak  pada pasien rawat  jalan,  di  Indonesia penyakit  saluran  

pernafasan  menempati urutan  kedua  pada  tahun  2007  dan  pada tahun  2008  

menjadi urutan yang pertama   (Menkes, 2006).  Menurut  WHO pada tahun 2003 

ISPA merupakan penyakit yang dapat menyebabkan 10-25% kematian dalam 

setiap tahunnya di negara berkembang seperti Indonesia. Salah  satu  bentuk 

penyakit  ISPA  yaitu  Bronkhitis yang disebabkan oleh adanya  peradangan pada 

bronkus, bronkhioli,  dan  trakhea.   Biasanya penyakit ini bersifat ringan dan  

pada  akhirnya  akan  sembuh sempurna atau akan kembali seperti keadaan semula 

(Arif, 2008). Bentuk lain dari Infeksi Saluran Pernafasan Akut yaitu pneumonia. 

Pneumonia merupakan pembunuh utama pada balita di dunia, lebih banyak 

dibanding dengan penyakit  AIDS,  malaria  maupun  campak. Setiap tahunnya 

diperkirakan lebih dari 2 juta balita meninggal karena Pneumonia (1 Balita/20 

detik) dari 9 juta total kematian balita. Di antara 5 kematian  balita, 1 di antaranya 

disebabkan oleh pneumonia (Kemenkes, 2012). 
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ISPA merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka 

dalam terapi pengobatannya memerlukan antibiotik. Pada infeksi saluran 

pernafasan yang disebabkan oleh bakteri dapat diberikan terapi antibiotik 

levofloxacin, trimetoprim, cefotaxime, ciprofloxacin, tetracyclin, erythromycin, 

amoksisilin, ceftazidim, moxifloxacin atau klavulanat (Umar et al., 2005). Akan 

tetapi pengobatan yang menggunakan antibiotik beresiko terjadinya resistensi 

bakteri. Peningkatan resistensi bakteri yang sangat pesat terlihat pada tahun 1979 

hingga tahun 2011 dengan banyak ditemukannya bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik. Penggunaan terapi antibiotik yang tidak rasional sangat berpotensi 

menimbulkan resistensi dan mempercepat perkembangan kuman penyebab 

infeksi. Resistensi sendiri disebabkan oleh bakteri yang kehilangan target spesifik 

terhadap obat dan adanya perubahan genetik yang terjadi (Jawets et al., 2005).  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Lewis et al., 1999) melaporkan 

bahwa terjadi resistensi terhadap antibiotik ceftriakson dan imipenem pada bakteri 

Acinetobacter spp. (28,6% dan 10%), Pseudomonas aeruginosa (46,7% dan 

3,8%), dan Enterobacter spp. (16% dan 0%). Penelitian lain yang dilakukan di 

ICU RS Fatmawati, didapatkan hasil bahwa terjadi resistensi bakteri 

Pseudomonas aeruginosa terhadap antibiotik meropenem sebesar 25%, 

gentamisin 39,1%, dan levofloksasin 42,2%. Pada bakteri Staphylococcus 

epidermidis resistensi terhadap antibiotik meropenem sebesar 32,4%, dan 

levofloksasin 50%. Bakteri Escherichia coli resisten terhadap antibiotik 

meropenem sebesar 7,7%, gentamisin 38,5%, dan levofloksasin 53,8%. (Radji et 

al., 2011). Pada penelitian lainnya menunjukkan bahwa bakteri  Bacillus sp,  

Klebsiella  pneumonia,  Bacteriodes Gracilis,  Salmonella  dan  Escherichia  coli 

telah  resisten terhadap antibiotik sefiksim dan amoksisilin.  Bakteri  Bacillus  sp 

dan Escherichia coli intermediate terhadap antibiotik tetrasiklin,  serta  bakteri 

Klebsiella  pneumonia,  Bacteriodes  Gracilis dan  Salmonella  peka  terhadap  

antibiotik tetrasiklin (Faisal et al., 2015). Selain itu bakteri Staphylococcus 

resisten terhadap antibiotik tetrasiklin, bakteri Acinetobacter spp dan 

Enterococcus resisten terhadap  antibiotik vankomisin. 
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Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) dalam penanganannya memerlukan terapi antibiotik dan 

beresiko terjadi resistensi. Oleh karena itu perlu dilakukannya pemeriksaan 

resistensi bakteri terhadap antibiotik sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemilihan terapi antibiotik yang diberikan pada pasien ISPA di rumah sakit. 

Rumah sakit yang dipilih adalah RS PKU Muhammadiyah Surakarta karena 

merupakan salah satu rumah sakit rujukan di daerah Surakarta dan menurut 

kepada laboratorium mikrobiologi, ISPA menduduki 5 besar terbanyak penyakit 

yang membutuhkan antibiotik di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pola resistensi bakteri terhadap antibiotik pada pasien infeksi saluran 

pernafasan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

Mengetahui pola resistensi bakteri terhadap antibiotik pada pasien infeksi saluran 

pernafasan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi Saluran Pernafasan ( ISPA ) 

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyebab terpenting 

mortalitas  dan morbiditas pada anak. Infeksi saluran pernafasan adalah mulai dari 

infeksi saluran pernafasan atas hingga parinkim paru. Pengertian akut sendiri 

yaitu infeksi yang berlangsung hingga 14 hari (Rahajoe, 2008). 
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2. Bakteri Penyebab ISPA 

Bakteri penyebab ISPA antara lain Streptococcus hemolitik, 

Stafilococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenzae, dan Korinebakterium 

difteri (Shulman et al., 1994). Menurut publikasi WHO bahwa secara umum 

bakteri penyebab terjadinya infeksi saluran pernapasan antara lain Streptococcus 

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., dan Haemophilus 

influenzae (Ching et al., 2007). 

 

3. Antibiotik 

Antibiotik adalah agen yang digunakan untuk mencegah dan mengobati 

suatu infeksi karena bakteri (Mitrea, 2008). Antibiotik tidak hanya digunakan 

untuk terapi infeksi, tetapi juga digunakan sebagai pengawet, bidang peternakan 

dan tanaman (Kuswandi, 2011). Pada infeksi saluran pernafasan yang disebabkan 

oleh bakteri dapat diberikan terapi menggunakan levofloxacin, trimetoprim, 

cefotaxime, ciprofloxacin, tetracyclin, erythromycin, amoksisilin, ceftazidim, 

moxifloxacin atau klavulanat (Umar et al., 2005). 

 

4. Resistensi 

Selama 20 tahun terakhir, di berbagai rumah sakit bakteri Gram positif 

yakni cocci menjadi bakteri patogen yang sering menyebabkan infeksi, hal ini 

dikarenakan kemampuan dari bakteri tersebut untuk dapat beradaptasi dengan 

antibiotik yang diberikan. Adapun jenis bakteri lainnya yaitu Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) yang kebanyakan bersifat resisten terhadap 

antibiotik glikopeptida seperti vankomisin. Sehingga perlu dilakukan pembatasan 

dalam penggunaan antibiotik pada bakteri ini (Bion et al., 2001). Menurut buku 

milik (Guilfoile et al., 2007) memaparkan bahwa kemampuan bakteri untuk 

beradaptasi merupakan penyebab terbesar timbulnya resistensi. Mekanisme 

bakteri tersebut dalam beradaptasi antara lain sebagai berikut:  

a. Perubahan struktur antibiotik 

Resistensi bakteri dapat terjadi dikarenakan adanya bakteri yang 

memproduksi enzim β-laktamase yang secara kimia akan menginaktivasi 
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antibiotik, contohnya antibiotik golongan betalaktam. Enzim tersebut akan 

menginaktivasi antibiotik dengan merusak cincin β-laktam yang terdapat pada 

antibiotik, dengan hal tersebut maka antibakteri golongan betalaktam akan 

kehilangan aktifitasnya. 

b. Penghancuran streptomisin dan obat yang terkait  

Mekanisme resistensi ini terjadi dikarenakan adanya penambahan gugus 

kimia pada antibiotik. Penambahan gugus ini karena adanya enzim yang di 

produksi oleh bakteri. Dengan penambahan gugus pada struktur antibiotik, maka 

akan menghilangkan kemampuan antibiotik tersebut dalam menghambat kerja 

ribosom bakteri dalam sintesis protein. 

c. Perubahan tempat target antibiotik 

Mekanisme resistensi ini terjadi dengan cara merubah tempat target kerja 

suatu antibiotik. Pada mekanisme ini terdapat 2 jalur mekanisme yaitu mutasi gen 

yang mengkode target antibiotik dan enzim yang secara biokimia dapat merubah 

target dari antibiotik.  

d. Perubahan penyusun dinding sel 

Resistensi bakteri juga dapat disebabkan dengan perubahan komponen 

penyusun dinding sel bakteri. Resistensi pada bakteri terhadap antibiotik 

vankomisin terjadi karena adanya perubahan reseptor vankomisin dari D-ala-D-

ala menjadi D-ala-D-laktat sehingga menimbulkan kegagalan pergantian antara D-

ala-D-ala dengan vankomisin. 

e. Pengeluaran antibiotik dari dalam sel oleh protein pump 

Mekanisme resistensi bakteri dapat terjadi dengan pengeluaran antibiotik 

dari dalam sel oleh protein pump yang terdapat pada membran sel. Bakteri 

mengatur secara langsung Protein pump dan protein pump bekerja hanya ketika 

terdapat antibiotik. Protein pump tersusun dari protein yang mirip dengan protein 

yang berperan dalam pengeluaran hasil metabolik sel. 

Salah satu mekanisme resistensi antibiotik yang terjadi melalui protein 

pump adalah tetrasiklin. Protein pump akan mengikat tetrasiklin dan 

mengeluarkan antibiotik tersebut dari dalam sel. Resistensi terhadap antibiotik 

melalui protein pump juga terjadi pada Staphylococcus aureus terhadap antibiotik 
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siprofloksasin dan kloramfenikol. Resistensi bakteri tidak hanya terjadi pada 

tetrasiklin, siprofloksasin, dan kloramfenikol, namun beberapa antibiotik seperti 

eritromisin dan penisilin serta obat yang terkait dapat terjadi resistensi karena 

mekanisme protein pump. 

f. Produksi substrat berlebih 

Resistensi bakteri juga dapat terjadi karena produksi substrat yang berlebih 

oleh bakteri. Substrat yang berlebihan akan menyebabkan penurunan interaksi 

antara antibiotik dengan target karena jumlah antibiotik yang sedikit dibandingkan 

dengan substrat. Resistensi terhadap antibiotik melalui jalur ini terjadi pada 

sulfonamida dan trimetoprim. Resistensi bakteri terhadap sulfonamida terjadi 

karena produksi berlebih dari PABA sehingga memungkinkan PABA berikatan 

dengan sisi aktif enzim. Selain itu, produksi enzim yang berlebih dalam sel 

menyebabkan penurunan efektifitas trimetoprim yang berikatan dengan enzim. 

Penurunan efektifitas ini terjadi karena ketidakcukupan antibiotik untuk berikatan 

dengan enzim sehingga masih terdapat beberapa enzim dalam keadaan aktif. 

g. Penurunan permeabilitas 

Bakteri membutuhkan nutrisi dari lingkungan serta membuang hasil 

samping atau metabolik ke lingkungan. Salah satu jalan untuk keluar dan masuk 

bahan dari aktivitas bakteri tersebut dapat melalui pori-pori. Pori-pori tersebut 

sering digunakan antibiotik sebagai jalan untuk masuk ke sel bakteri. Oleh karena 

itu, bakteri mengatur untuk memperkecil pori-pori sehingga mempersulit 

antibiotik untuk masuk kedalam sel bakteri. Resistensi bakteri dengan penurunan 

permeabilitas biasanya terjadi pada bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif 

memiliki kemampuan untuk mengatur pori-pori membran sehingga antibiotik 

tidak dapat masuk ke sel bakteri. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri 

yang resisten terhadap beberapa antibiotik karena kemampuan bakteri tersebut 

untuk mencegah masuknya antibiotik ke dalam sel bakteri. Resistensi bakteri juga 

terjadi pada E. coli terhadap streptomisin, sulfonamida, dan tetrasiklin. 
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h. Perubahan enzim yang mengaktifkan antibiotik 

Antibiotik sebagian besar harus dalam bentuk aktif untuk menimbulkan 

efek. Tetapi, terdapat beberapa antibiotik yang digunakan dalam keadaan inaktif. 

Antibiotik dalam keadaan inaktif ini akan diaktifkan oleh enzim yang terdapat di 

dalam bakteri tertentu, sehingga antibiotik akan menjadi aktif dan akan 

menimbulkan efek. Pirazinamid merupakan salah satu antibiotik yang digunakan 

untuk pengobatan tuberkulosis. Antibiotik ini akan diaktifkan oleh enzim yang 

berada di dalam sel bakteri sehingga menjadi aktif. Namun, beberapa enzim 

tersebut mengalami mutasi sehingga kehilangan kemampuan untuk mengubah 

antibiotik menjadi bentuk aktifnya. Ketidakmampuan enzim untuk mengubah 

antibiotik ini yang menjadikan bakteri Mycobacterium tuberculosis resisten 

terhadap antibiotik. Selain pirazinamid, isoniazid merupakan obat tuberkulosis 

yang memerlukan aktivasi oleh enzim KatGuntuk menjadi aktif. Namun, beberapa 

enzim KatG pada Mycobacterium tuberculosis telah mengalami mutasi sehingga 

terjadi kegagalan antibiotik untuk menghambat pembentukan dinding sel.     

        (Guilfoile et al., 2007) 

 
E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah mengenai pola 

kuman dan pola resistensi bakteri pada infeksi saluran pernafasan dari isolat 

bakteri pasien ISPA  terhadap antibiotik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

 


