
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1 

 

BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Infeksi pada mata dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur maupun 

parasit. Infeksi tersebut dapat mengenai seluruh bagian mata, mulai dari kelopak 

mata hingga lensa (Andayani et al, 2011). Di Indonesia pada tahun 2009 dari 

135.749 kunjungan ke poli mata, total kasus konjungtivitis dan gangguan lain pada 

konjungtiva di dapatkan hasil sebesar 73%. Konjungtivitis juga termasuk dalam 10 

besar penyakit terbesar yang dialami pasien rawat jalan pada tahun 2009 

(Kemenkes RI, 2010). Data di Rumah Sakit Umum Pusat dr.Kariadi Semarang 

didapatkan kasus konjungtivitis virus 37,5% dan konjungtivitis bakteri 35% 

(Giovani, 2011). 

Secara umum penyebab tersering konjungtivitis bakterial adalah 

mikroorganisme gram positif yaitu Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumonia, dan Staphylococcus epidermidis (Afjeiee, 2013). Cavuto melaporkan 

hasil dari kultur konjungtivitis bakteri akut antara tahun 1994 sampai 2003 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang paling banyak didapat (37,6%). 

Konjungtivitis bakterial juga disebabkan oleh mikroorganisme gram negatif 

diantaranya Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas. Menurut 

hasil penelitian Lolowang didapatkan Pseudomonas aeruginosa sebagai salah satu 

bakteri gram negatif yang paling sering menginfeksi sebesar 3,33 % (Lolowang, 

2014).  

Terapi spesifik konjungtivitis bakteri tergantung pada temuan agen 

mikrobiologis. Sebelum ditemukan organisme penyebab dapat diberikan antibiotik 
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dengan spektrum luas dalam bentuk tetes mata tiap jam atau salep mata 4 sampai 5 

kali sehari. Terapi lini pertama untuk konjungtivitis bakteri yang sering digunakan 

yaitu, trimetropin kombinasi dengan polimixin B, gentamicin, tobramicin, 

neomicin, ciprofloxacin, ofloxacin dan eritromicin (Marlin, 2009). Aminoglikosida 

sering digunakan dalam bidang kedokteran terutama untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan gram negatif, spektrum diperluas pada bakteri gram positif bila 

digunakan secara topikal untuk kasus konjungtivitis. Turunan aminoglikosida yang 

sering digunakan antara lain streptomicin, kanamicin, gentamisin, neomisin, 

tobramisin, dan amikasin. Gentamisin, tobramisin dan amikasin berkhasiat 

terhadap Pseudomonas, Klebsiella, Neisseria, Serratia, Shigella dan terbatas pada 

Staphylococcus (Siswandono, 2008). Penggunaan tobramicin paling sering pada 

kasus infeksi bakteri dengan mekanisme kerja mengikat ribosom 30s dan 

menghambat sintesis protein pada bakteri. Pada studi yang dilakukan di Itali 

terhadap pasien konjuntivitis akut didapatkan hasil tingkat resistensi golongan 

aminoglikosida sebagai berikut lomefloxacin (3,5%), neomicin (7,0%) dan 

tobramicin (11,4%) (Gallenga, 1999). 

Menurut Giovani 2011, setelah membandingkan profil antibiotik pilihan 

terapi empirik konjungtivitis, diketahui bahwa fluoroquinolone generasi keempat 

yaitu moxifloxacin dan gatifloxacin merupakan antibiotik yang memiliki efektivitas 

terbaik serta toksisitas paling rendah dibandingkan yang antibiotik yang lainnya. 

Fluoroquinolone bekerja menghambat enzim DNA girase dan topoisomerase IV 

pada mikroorganisme dengan spekturm luas pada konjungtivitis bakteri. Namun, 

karena penggunaan dan penyalahgunaan antibiotik yang terlalu sering 

menyebabkan peningkatan resistensi pada antibiotik terutama pada golongan 
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fluoroquinolone generasi terdahulu (Keren, 2015). Melihat fakta-fakta tersebut dan 

ditambah masih terbatasnya penelitian-penelitian terdahulu, penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian uji efektivitas tobramicin tetes mata dan gatiflocaxin 

tets mata terhadap Staphylococcus aureus secara invitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah efektivitas tobramicin tetes mata dan gatifloxacin tetes mata 

terhadap Staphylococcus aureus secara invitro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas tobramicin tetes mata dan gatifloxacin tetes 

mata terhadap Staphylococcus aureus secara invitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui diameter zona hambat tobramicin tetes mata dan 

gatifloxacin tetes mata terhadap Staphylococcus aureus secara invitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

bagi peneliti dan pembaca tentang uji efektivitas tobramicin tetes mata dan 

gatifloxacin tetes mata. 

1.4.2 Manfaat Aplikasi di Masyarakat 

Memperkaya pengetahuan tentang uji efektivitas tobramicin tetes mata 

dan gatifloxacin tetes mata untuk menanggulangi penyakit mata yang 

disebabkan Staphylococcus aureus. 

 


