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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kurma 

2.1.1 Morfologi Kurma 

Kurma (Phoenix dactylifera L.) adalah buah dari tanaman yang 

berasal dari keluarga Arecaceae dimana buah ini memiliki biji dengan satu 

lembaga (monokotil). Tanaman ini berasal dari dataran Palestina, 

Mesopotamia atau sekitar daerah Afrika bagian Utara (Maroko) pada 4000 

tahun SM dan tersebar di kawasan Afrika Asia Tengah, Mesir dan 

sekitarnya sejak 3000 tahun SM (Rahmadi, 2010). 

 

(Zaid & de Wet, 2007) 

Gambar 2.1 

Buah Kurma 

 

Buah kurma mempunyai karakteristik yang sangat bervariasi, yaitu 

memiliki berat 2-60 gram, panjang 3-7 cm, konsistensi buah lunak sampai 

kering, memiliki warna kuning kecokelatan bervariasi dan berbiji (Siddiq 

M; Greiby I, 2013). 
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2.1.2 Taksonomi Buah Kurma 

Date palm atau dengan nama latin Phoenix dactylifera memiliki 

taksonomi kurma sebagai berikut (Siddiq M; Greiby I, 2013) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Famili  : Palmae 

Genus  : Phoenix 

Spesies : Phoenix dactylifera  

Kurma hanya bisa tumbuh di daerah Afrika Utara dan Timur 

Tengah. Kurma mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan 

kelapa, yaitu roset batang, monokotil, diaceous (berumah dua), panjang 

dan bertulang, daun menyirip, bunga bentuk tandan, buah warna hijau dan 

ketika tua berubah menjadi merah kecoklatan (Gambar 2.2) (Zaid & de 

Wet, 2007). 

 

(Zaid & de Wet, 2007) 

 

Gambar 2.2  

Pohon kurma 
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Kurma segar (ruthab) memiliki kandungan energy siap pakai yang 

relative rendah tetapi mengandung kadar air dan vitamin yang lebih 

banyak. Sedangkan kurma yang kering (tamr) memiliki kandungan 

energi siap pakai yang cukup tinggi, namun komposisi air dan beberapa 

vitamin lebih rendah jika dibandingkan dengan kurma segar (Zaid & de 

Wet, 2007). 

2.1.3 Tahap-tahap Perkembangan dan Pertumbuhan Kurma 

Buah kurma membutuhkan waktu penyerbukannya selama 200 hari 

untuk bisa sampai menuju stadium tamr (kurma sudah matang 

sepenuhnya). Dalam proses pematangan, buah kurma melewati beberapa 

stadium yaitu (Zaid dan de Wet, 2007)  

1. Stadium hababouk 

Stadium ini langsung dimulai sesudah fertilisasi (pembuahan), 

stadium ini terjadi dalam kurun waktu 4-5 minggu. Ciri-cirinya yaitu, 

buahnya imatur, kecepatan pertumbuhan yang sangat lambat, tertutup 

secara sempurna oleh kelopak dan berat rata-ratanya 1 gram.  

2. Stadium kimri 

Stadium ini, buah sangat keras, warnanya hijau seperti apel dan 

tidak sesuai apabila dikonsumsi. Stadium ini merupakan stadium paling 

lama, memerlukan waktu 9-14 minggu. 

3. Stadium khalal 

Warnanya berubah dari hijau menjadi kuning kehijau-hijauan, 

kuning, merah muda, merah atau merah tua tergantung varietas. Secara 

fisiologis buahnya matur. Stadium ini terjadi sekitar 3-5 minggu dan buah 
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dapat mencapai berat dan ukuran maksimum, tetapi konsentrasi gula dan 

keasaman mengalami peningkatan yang cepat, dan terjadi penurunan 

kandungan air 50-58%. Kurma khalal baik apabila dikonsumsi segera 

sesudah panen karena kandungan air dan gulanya yang cukup tinggi akan 

menyebabkan fermentasi. 

4. Stadium ruthab 

Stadium ini berlangsung 2-4 minggu. Warna buah berubah menjadi 

coklat atau hitam. Pada stadium ini terjadi penurunan kandungan air yang 

menyebabkan penurunan pada berat buah. Rasa buah sangat manis, 

sehingga dalam stadium ini sangat penting untuk memanen dan 

memasarkan kurma, namun buah akan cepat berubah asam, sehingga orang 

lebih memilih kurma setelah melewati stadium ruthab.  

5. Stadium tamr 

Buah kurma sangat matang dan berubah warna menjadi coklat atau 

hampir hitam. Tekstur daging buahnya lembut. Pada stadium ini 

kandungan total pada kurma mencapai maksimum dan kehilangan 

sebagian besar air sehingga menyebabkan proporsi air dan gula cukup 

untuk mencegah fermentasi dan tahapan paling baik untuk penyimpanan 

kurma.  
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 (Siddiq M; Greiby I, 2013) 

Gambar 2.3 

Tahap perkembangan dan pertumbuhan 

 

2.1.4 Kandungan Buah Kurma 

  Buah kurma mengandung energi yang cukup tinggi dengan 

komposisi yang ideal. Berdasarkan varietas dan kandungan air menentukan 

kandungan nutrisi buah kurma. Banyak jenis buah kurma yang dijual di 

Indonesia, namun kita dapat dengan mudah menemukan buah kurma jenis 

deglet noor. Buah kurma memiliki kandungan gula dan mineral yang kaya. 

Selain itu, kurma deglet noor juga mengandung triptofan sebanyak 12 mg 

yang paling tinggi diantara buah lainnya (Siddiq M; Greiby I, 2013). 

  Kandungan gula pada buah kurma deglet noor terdiri dari sukrosa 

dan gula-gula monosakarida yang berupa glukosa dan fruktosa. 

Kandungan gula pada buah kurma sangat tinggi, sekitar 70 % dalam 100 

gram kurma (Siddiq M; Greiby I, 2013). 
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2.1.5 Mekanisme Antibakteri dari Kandungan Kimia Buah Kurma 

  Secara fitokimia, tanaman kurma mengandung karbohidrat, 

senyawa fenolik, alkaloid, steroid, flavonoid, vitamin dan tanin. Menurut 

penelitian Al-daihan dan Shafi Bhat (2012), senyawa fenolik dapat 

menyebabkan penghambatan mikroba. Senyawa seperti alkaloid, flavonoid 

dan tanin juga telah dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

dan mampu melindungi tanaman tertentu dari infeksi bakteri. 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri adalah dengan 

pembentukan ion channel pada membran mikroba ke reseptor polisakarida 

inang karena alkaloid bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom 

nitrogen (Utama, 2008). Alkaloid dapat menghambat pembentukan 

peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel pada sel bakteri 

tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Mekanisme 

yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk 

secara utuh, terganggunya sintesis peptidoglikan sehingga pembentukan 

sel tidak sempurna karena tidak mengandung peptidoglikan dan dinding 

selnya hanya meliputi membran sel. Mekanisme kerusakan dinding bakteri 

terjadi karena proses perakitan dinding sel bakteri yang diawali dengan 

pembentukan rantai peptida yang akan membentuk jembatan silang 

peptida yang menggabungkan rantai glikan dari peptidoglikan pada rantai 

yang lain sehingga menyebabkan dinding sel terakit sempurna. Keadaan 

ini menyebabkan sel bakteri mudah mengalami lisis, baik berupa fisik 

maupun osmotik dan menyebabkan kematian sel. MRSA merupakan gram 



10 
 

 

positif yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal, sehingga lebih sensitif 

terhadap senyawa-senyawa yang punya potensi merusak atau menghambat 

sintesis dinding sel. Diduga kerja alkaloid terlebih dahulu merusak dinding 

sel dan dilanjutkan kerja flavonoid yang merusak membrane sel bakteri 

(Retnowati et all, 2011). Alkaloid memiliki kemampuan yaitu interkalasi 

DNA, sehingga dapat menghambat atau menghancurkan aksi dari enzim 

beta lactamase pada bakteri (Pervaiz, 2016). 

Saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa 

jika digosok dalam air seperti sabun dan mempunyai kemampuan 

antibakterial (Sirait, 2007). Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri 

adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya 

permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler 

akan keluar berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan 

kemudian mengikat membran sitoplasma yang mengganggu dan 

mengurangi kestabilan membrane sel, sehingga membran sel akan rusak 

dan lisis dilanjutkan kematian pada sel bakteri itu sendiri (Nuria, et al., 

2009). Rusaknya membran sitoplasma dapat mengakibatkan sifat 

permeabilitas membran sel berkurang sehingga transport zat ke dalam sel 

dan ke luar sel menjadi tidak terkontrol. Zat yang berada di dalam sel 

seperti ion organik enzim, asam amino, dan nutrisi dapat keluar dari sel. 

Apabila enzim-enzim keluar dari sel bersama dengan zat-zat seperti air dan 

nutrisi dapat menyebabkan metabolisme terhambat sehingga terjadi 

penurunan ATP (adenosin triposfat) yang diperlukan untuk pertumbuhan 
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dan perkembangbiakan sel, selanjutnya pertumbuhan sel bakteri menjadi 

terhambat dan menyebabkan kematian sel (Retnowati et all, 2011). 

Flavonoid adalah sekelompok senyawa yang mengandung inti 

heterosiklik trimetic aromatic yang berfungsi sebagai anti inflamasi, anti 

alergi dan aktifitas anti kanker serta antioksidan. Flavonoid yang bersifat 

lipofilik membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler, dan dengan 

dinding sel bakteri, serta merusak membran sel bakteri (Sirait, 2007). 

Senyawa flavonoid dapat merusak membran sitoplasma yang dapat 

menyebabkan bocornya metabolit penting dan menginaktifkan sistem 

enzim bakteri. Kerusakan ini memungkinkan nukleotida dan asam amino 

merembes keluar dan mencegah masuknya bahan-bahan aktif ke dalam sel, 

keadaan ini dapat menyebabkan kematian bakteri. Pada perusakan 

membran sitoplasma, ion H+ dari senyawa fenol dan turunannya 

(flavonoid) akan menyerang gugus polar (gugus fosfat) sehingga molekul 

fosfolipida akan terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan asam fosfat. 

Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak mampu mempertahankan bentuk 

membran sitoplasma akibatnya membran sitoplasma akan bocor dan 

bakteri akan mengalami hambatan pertumbuhan dan bahkan kematian 

(Retnowati et all, 2011). Kadar flavonoid dalam buah kurma yaitu 15.22 

mg/100 gr (Louaileche, 2015) 

Tanin berperan sebagai antibakteri yang berhubungan dengan 

kemampuan dalam menginaktivasi adhesin sel mikroba yang terdapat pada 

permukaan sel sehingga menyebabkna kerusakan pada dinding sel bakteri 

(Sirait, 2007). Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan 
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dengan kemampuannya untuk menginaktifkan enzim dan menggangu 

transport protein pada pada lapisan dalam sel. Tanin juga mempunyai 

target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel 

menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis 

karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati. 

Selain itu, kompleksasi dari ion besi dengan tanin dapat menjelaskan 

toksisitas tanin. Mikroorganisme yang tumbuh di bawah kondisi aerobik 

membutuhkan zat besi untuk berbagai fungsi, termasuk reduksi dari 

prekursor ribonukleotida DNA (asam deoksiribonukleat). Hal ini 

disebabkan oleh kapasitas pengikat besi yang kuat oleh tanin sehingga 

mikroorganisme akan mati (Ngajow et all, 2013) 

Tabel 2.1 Komponen fitokimia pada buah kurma 

Fitokimia Buah (mg/100g) 

Alkaloid 1.59g 

Flavonoid 3.36g 

Saponin 1.37 x 10
-3  

g 

Tannin 0.69g 

(Oni, 2015) 
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2.2 Staphylococcus aureus 

2.2.1 Taksonomi Staphylococcus aureus 

 Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus 

(Volk and Wheller, 2003) 

2.2.2 Morfologi dan Struktur Staphylococcus aureus 

 

 (Jawetz, 2013) 

Gambar 2.4 

Bakteri Staphylococcus aureus 

 

  Staphylococcus berbentuk bulat, berdiameter kira-kira 1 µm terbagi 

dalam kelompok tidak teratur, timbul dan mengkilat pada biakan padat. 

Bentuk kokus tunggal, berpasang-pasang, dan membentuk rantai yang 

terlihat dalam biakan cair. Bakteri ini tidak berspora, tidak bergerak, dan 

positif gram (Jawetz, 2013). 
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Staphylococcus dapat bertumbuh dengan mudah pada sebagian 

besar media bakteri dengan keadaan aerob atau mikrofilik. Dapat tumbuh 

paling cepat pada 37
o
C, dan dapat tercipta pigmen yang paling baik pada 

temperatur ruang (20-25
o
C). Staphylococcus aureus dapat berwarna putih 

hingga abu-abu pada isolasi primer (Jawetz, 2013). 

Cara membedakan bakteri gram negatif dan gram positif yaitu 

dengan cara pengecatan gram. Pada pewarnaan gram, bakteri 

Staphylococccus aureus tampak berwarna ungu (Todar, 2008). 

 

 

(Emily, 2010) 

Gambar 2.5 

Struktur bakteri Staphylococcus aureus 

 

Struktur sel bakteri Staphylococcus aureus tersusun dari kapsul, 

peptidoglikan dan lipid bilayer. Staphylococcus aureus memiliki antigen 

yang terdapat di dinding sel dimana berbentuk polisakarida dan protein. 

Peptidoglycan adalah suatu polimer polisakarida merupakan pembentuk 

dinding sel yang kuat dan keras tetapi dapat dirusak oleh zat asam kuat atau 

oleh lisozim. Peptidoglycan sangat penting dalam patogenesis infeksi yaitu 
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dapat memicu produksi interleukin-1 (endogenous pyrogen) dan 

opsonicantibodies oleh sel monosit. Zat tersebut dapat menjadi 

chemoattractant bagi sellekosit polimorfonuklear (PMN), menyerupai 

endotoksin dan mengaktivasi komplemen. Teichoic acids yaitu polimer 

glycerol atau ribitol phosphate terikat dengan peptidoglycan dan berperan 

sebagai antigen. Antibodi terhadap antigen ini pernah dijumpai pada pasien 

endokarditis karena infeksi Staphylococcus aureus. Protein A merupakan 

komponen dinding sel Staphylococcus aureus yang mampu berikatan dengan 

Fc portion IgGsedangkan Fab portion IgG mampu mengikat protein A dan 

tetap bebas atau mampu berikatan dengan antigen spesifik lainnya. Protein A 

merupakan reagensia penting dalam imunologi dan diagnostik misalnya 

ikatan protein A dengan IgG akan terjadi aglutinasi yang disebut 

coagglutination. Sebagian galur Staphylococcus aureus memiliki kapsul yang 

dapat menghambat fagositosis oleh sel PMN. Mayoritas galur Staphylococcus 

aureus memiliki koagulase dan clumping factor pada permukaan 

dindingselnya (Jawetz, 2013). 

2.2.3 Pertumbuhan dan Pembenihan Bakteri 

  Staphylococcus bersifat anaerob fakultatif dan dapat bertumbuh 

dengan baik dalam berbagai macam media bakteriologi dalam suasana 

aerobik. Pertumbuhan Staphylococcus yang optimal harus memperhatikan 

beberapa hal yaitu suhu, pH, durasi inkubasi dan keadaan udara. 

Staphylococcus dapat tumbuh dengan baik dan optimum pada suhu 

37
o
C,dalam udara yang hanya mengandung hidrogenserta pH 7,0-7,5. 

Selain itu durasi inkubasi yang optimal bagi pertumbuhan Staphylococcus 

berkisar antara 18-24 jam (Jawetz, 2013). 
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Staphylococcus menghasilkan katalase yang membedakan mereka 

dari Streptococcus. Staphylocccus memfermentasi banyak karbohidrat 

dengan lambat, menghasilkan asam laktat, tetapi tidak menghasilkan gas. 

Staphylocccus cukup resisten terhadap pengeringan, pemanasan dan NaCl 

9%, tetapi dapat dengan mudah dihambat oleh zat kimia tertentu 

contohnya heksaklorofen 3% (Jawetz, 2013). 

Pada agar plate, koloni bakteri berbentuk bulat, memiliki diameter 

1-2 µm, buram, cembung, terlihat mengkilat dan konsistensinya lunak. 

Warna khas dari bakteri ini adalah kuning keemasan, tetapi intensitas 

warnanya bisa bervariasi (Murray, 2009). 

2.2.4 Patogenesis Staphylococcus aureus 

  Kapasitas patogenik suatu koloni Staphylococcus aureus adalah 

efek kombinasi faktor ekstra seluler dan toksin bersama dengan sifat 

invasif galur itu. Salah satu spektrum penyakit, adalah keracunan makanan 

oleh Staphylococcus aureus, berkaitan secara ekslusif dengan ingesti 

enterotoksin yang belum terbentuk. Staphylococcus aureus yang patogenik 

dan invasif menghasilkan koagulase cenderung menghasilkan pimgmen 

berwarna kuning yang cenderung bersifat hemolitik. (Jawetz, 2013). 

Komponen-komponen struktur bakteri yang memiliki peran dalam 

patogenesis Staphylococcus aureus adalah (Jawetz, 2013) : 

a. Kapsul: menghambat fagositosis oleh sistem imun inang. 

b. Lapisan tipis pada permukaan sel: mampu berikatan dengan 

jaringan inang. 
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c. Peptidoglikan: menjaga stabilitas osmotik sel dan merangsang 

produksi endotoksin pirogen, leukosit kemotractan serta menghambat 

fagositosis. 

d. Asam teikhoat: berikatan dengan fibronektin pd jaringan inang. 

 

Komponen toksin yang dihasilkan oleh bakteri Staphylococcus aureus 

adalah (Jawetz, 2013) : 

a. Sitotoksin: merusak leukosit, erotrosit, fibrroblas, makrofag dan 

trombosit. 

b. Eksfoliatif toksin: merusak stratum granulosum epidermis 

c. Enterotoksin: meningkatkan peristaltik usus (mual, muntah, 

kehilangan cairan) 

d. Toxin Shock Syndrome-1 (TSS-1): merangsang pelepasan sitokin 

serta merusak sel endotel. 

2.2.5 Tes diagnostik dan Laboratorium 

  Menurut Jawetz (2013), untuk dapat membuktikan suatu infeksi 

akibat bakteri staphylococcus aureus dapat digunakan beberapa uji yaitu 

sebagai berikut: 

1. Spesimen 

 Swab permukaan pus, darah, aspirat trakea, atau cairan 

spinal kultur, tergantung dari lokasi proses. 
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2. Apusan 

Staphylococcus aureus tampak sebagai kokus gram positif 

berkelompok pada apusan pus atau sputum dengan pewarnaan 

gram. 

3. Kultur 

 Spesimen yang ditanam dicawan agar darah menghasilkan 

koloni tipikal dalam 18 jam pada 37
o
C, tetapi hemolisis dan 

produksi pigmen dapat tidak terjadi sehingga beberapa hari 

kenudian dan optimal pada temperatur ruang. 

4. Uji katalase 

 Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya enzim sitokrom 

oksidase. 

5. Uji koagulase 

6. Uji kerentanan 

Uji kerentanan difusi cakram atau mikrodilusi kaldu harus 

dikerjakan secara rutin pada isolat Staphylococcus aureus dari 

infeksi klinis yang signifkan. 

7. Uji serologi dan penetuan tipe 

2.2.6 Manifestasi Klinis 

   Manifestasi klinis dari infeksi bakteri staphylococcus aureus 

yaitu(Jawetz, 2013): 

a. Pada kulit: furunkel, karbunkel, impetigo, scalded skin syndrome. 

b. Pada kuku: paronikia 

c. Pada tulang: osteomielitis 
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d. Pada sistem pernapasan: tinsilitis, bronkhitis dan pneumonitis. 

e. Pada otak:meningitis dan ensefalomielitis 

f. Pada traktus urogenitalis: sistitis dan pielitis 

g. Toxic shock syndrome: suatu sindrom yang ditandai dengan panas  

  tiba-tiba, diare, shock, kemerahan pada konjungtiva, orofaring dan 

membrane mucus vagina 

h. Keracunan makanan 

2.2.7 Pengobatan 

  Staphylococcus aureus dengan cepat berkembang menjadi resisten 

terhadap penisilin. Oleh karena itu maka dikembangkan antimikroba 

penisilin semisintetik seperti metisilin, nafcilin, oxacilin dan dicloxacillin. 

Tetapi karena penggunaan yang tidak rasional maka terjadi resisten yaitu 

MRSA. Vankomisin saat ini menjadi obat pilihan untuk infeksi MRSA di 

rumah sakit dengan pemberian injeksi intravena (Murray, 2009). 

2.3 Zat Antibakteri 

  Zat antimikroba adalah agen yang dapat digunakan untuk 

membunuh mikroorganisme atau menghambat pertumbuhannya. 

Antimikroba digolongkan menjadi bakterisidal, virusidal, dan 

bakteriostatika (Jawetz, 2013). 

  Kadar hambat antibakteri biasa dikenal dengan kadar hambat 

minimum (KHM) untuk menghambat pertumbuhan dan kadar bunuh 

minimum (KBM) untuk membunuh bakteri. Aktivitas antibakteri tentu 

dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadarnya 

ditingkatkan melebihi KHM (Jawetz, 2013). 
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2.3.1 Mekanisme Kerja Zat Antibakteri 

Menurut Dzen (2010), mekanisme kerja antibakteri dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yaitu: 

1. Menghambat sintesis dinding sel 

2. Merusak mebran sel 

3. Menghambat sintesis protein 

4. Menghambat sintesis asam nukleat 

2.3.2 Mekanisme Resistensi Terhadap Bakteri 

  Beberapa mekanisme yang menyebabkan suatu populasi bakteri 

menjadi resisten terhadap obat antimikroba yaitu: 

1. Mikroba meproduksi enzim yang merusak obat. 

2. Mikroba mengubah permeabilitas membran selnya. 

3. Mikroba mengubah struktur target terhadap obat. 

4. Mikroba mengembangkan jalan metabolisme baru. 

5. Mikroba mengembangkan enzim tetap berfungsi untuk 

 metabolismenya, tetapi tidk dipengaruhi oleh obat. 

6. Mikroba memperbesar produksi bahan metabolit. 

2.4 Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus  (MRSA) 

2.4.1  Jenis MRSA 

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus  (MRSA) merupakan 

Staphylococcus aureus dengan gen yang membuat bakteri ini resisten 

terhadap semua strain antibiotik beta laktam (EARS, 2013). MRSA pertama 

kali ditemukan di rumah sakit Boston pada akhir tahun 1960an. Bakteri 
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MRSA dapat menyebabkan penyakit infeksi kulit seperti abses, infeksi luka 

dan jika masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan infeksi septikimia. 

(Monecke, 2011) 

MRSA dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Community Associated 

(CA MRSA) dan Hospital Acquired (HA-MRSA). HA-MRSA adalah 

MRSA yang terdapat pada tempat pelayanan kesehatan medis. HA-MRSA 

biasanya muncul pada orang yang berusia lanjut, pasien yang memiliki 

imunitas yang lemah dan pasien yang menggunakan kateter vena, 

sedangkan CA-MRSA adalah MRSA yang berada dalam lingkungan 

masyarakat. Sumber penyebarannya dapat terjadi melalui kontak kulit ke 

kulit seperti penggunaan benda pribadi seperti handuk dan alat cukur. 

(Anderson et al, 2007) 

Secara genetik dan fenotipe strain HA-MRSA berbeda dengan 

strain CA-MRSA. CA-MRSA memiliki komposisi yang lebih kecil 

mengalami kejadian virulensi yang lebih tinggi, dan jarang terjadi 

multidrug resistant pada antimikroba non β-laktam (misalnya terhadap 

sulfametoksazol, tetracyclin, rifampin, trimetoprim , clindamycin, dan 

fluoroquinolone) (Anderson et al, 2007) 

2.4.2 Mekanisme Resisten 

Resistensi antibiotik dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu : 

(Stephen et al, 2005) 

1. Bakteri dapat memproduksi enzim yang dapat menghancurkan 

antimikroba sebelum mencapai targetnya atau memodifikasi obat tersebut 

sehingga tidak mengenal target. 
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2. Dinding sel bakteri menjadi tidak permeabel terhadap agen 

mikroba 

3. Terjadinya mutasi pada tempat reseptor antimikroba 

4. Pompa efflux yang dimiliki oleh bakteri dapat mengeluarkan agen 

antimikroba dari sel sebelum mencapai target 

5. Jalur metabolik spesifik dari bakteri yang mengalami perubahan 

genetik jadi agen antimikroba tidak dapat memberikan efek. 

Penyebaran resistensi antimikroba dapat terjadi secara vertikal 

(diturunkan ke generasi berikutnya) atau yang lebih sering terjadi adalah 

secara horizontal dari sel donor. Penyebaran resistensi berdasarkan 

perpindahannya dibagi menjadi beberapa cara, yaitu (Stephen et al, 2005):  

1. Mutasi adalah proses terjadinya resistensi akibat perubahan pada 

gen mikroba yang mengubah binding site antimikroba, protein transport, 

protein yang mengaktifkan obat dan lain-lain. Proses ini terjadi secara 

acak, spontan dan tidak langsung ada tidaknya paparan terhadap 

antimikroba. 

2. Transduksi adalah terjadinya resistensi bakteri akibat DNA dari 

bakteriofag (virus yang menyerang bakteri) yang membawa DNA dari 

kuman lain yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Staphylococcus 

aureus merupakan mikroba yang sering mentransfer resistensi dengan cara 

tersebut. 

3. Transformasi merupakan transfer resistensi yang terjadi karena 

mikroba mengambil DNA bebas yang membawa sifat resistensi dari 

sekitarnya. 
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4. Konjugasi merupakan transfer resistensi lansgung antara dua 

mikroba yang diperantarai pilus seks. Proses ini dapat terjadi pada bakteri 

dengan sepsis yang berbeda dan biasanya terjadi pada bakteri gram 

negatif.  

MRSA merupakan Staphylococcus aureus yang mampu melawan 

methicilin dan golongan beta laktam lainnya. Pada Staphylococcus aureus 

terjadi adanya perubahan pada PBP (Penicillin Binding Protein) yang 

berafinitas rendah terhadap peningkatan dengan antibiotik beta laktam 

sehingga organisme tersebut tidak terpengaruh kecuali pada konsentrasi 

obat yang relatif tinggi yang sering kali tidak tercapai secara klinis 

(Chamber, 2012). Resistensi bakteri Staphylococcus aureus terhadap 

antibiotik beta lactam terjadi oleh karena gen mecA eksogen yang 

membentuk modifikasi kode DNA yang mengubah PBP menjadi Penicillin 

Binding Protein 2A (PBP2A), menyebabkan ikatan integrasi dengan 

struktur dinding sel dan affinitas rendah sehingga bakteri tersebut tidak 

terpengaruh (Pervaiz, 2016). 

 

2.4.3  Diagnosis Laboratorium 

Salah satu atau lebih dari spesimen berikut harus dikumpulkan 

untuk konfirmasi diagnosis:  

1. Nanah dari abses, luka, luka bakar, dll, yang banyak dipilih untuk 

penyeka. 
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2. Dahak dari pasien dengan pneumonia (misalnya pasca-influenza 

atau pneumonia terkait ventilator); bronchoscopic spesimen semakin 

digunakan pada pasien kritis. 

3. Tinja atau muntah dari pasien dengan keracunan makanan dicurigai 

atau sisa-sisa makanan terlibat 

4. Darah dari pasien yang diduga infeksi aliran darah (bakteremia), 

seperti syok septik, osteomyelitis atau endokarditis 

5. Pertengahan aliran urin dari pasien dengan dugaan sistitis atau 

pielonefritis 

6. Anterior hidung dan perineum penyeka (dibasahi dalam garam atau 

air steril) dari yang diduga operator; penyeka hidung harus digosok pada 

gilirannya atas dinding anterior dari kedua lubang hidung. 

Karakteristik gugus kokus gram positif sering dapat ditunjukkan 

dengan mikroskop dan organisme dikultur mudah pada agar darah dan 

sebagian besar media lainnya tabung atau tes koagulase dilakukan untuk 

membedakan Staphylococcus aureus dari spesies negatif coagulase. Metode 

molekuler seperti polymerase chain reaction (PCR) telah dikembangkan 

namun masih sedang dievaluasi untuk menentukan peran mereka dalam 

praktek laboratorium rutin (Greenwood, 2012). 

2.4.4  Identifikasi MRSA 

a.      Metode dilusi (dilution methods) 

Dilusi agar (agar dilution). Uji ini menggunakan media Mueller-

Hinton (MH) atau agar Columbia dengan 2% NaCl dan inokulum 10
4
 

cfu/mL akan terlihat jelas perbedaan resistensi diantara strain-strain 
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Staphylococcus aureus (Brown et al, 2005). Menurut British Society for 

Antimicrobial Chemotherapy (BSAC), kedua media ini dapatdigunakan 

kemudian dilakukan inkubasi pada 30ºC selama 24 jam. Pada metode 

BSAC ini, minimum inhibitory concentration (MIC) methicillin ≤ 4 mg/L 

mengindikasikan bahwa strain S.aureus ini masih rentan/sensitif terhadap 

methicillin, sedangkan MIC > 4 menunjukkan resisten (Brownet al., 2005). 

Menurut National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), 

yang sekarang dikenal sebagai Clinical Laboratory Standards Institute 

(CLSI), metode ini hanya menggunakan MH sebagai medianya, kemudian 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 33-35ºC.Hasil MIC methicillin≤2 

mg/L mengindikasikan bahwa strain Staphylococcus aureus ini masih 

rentan/sensitif terhadap methicillin, sedangkan MIC > 2 menunjukkan 

resisten (Brown et al, 2005). 

b. Mikrodilusi kaldu (broth microdilution)  

Metode NCCLS ini menggunakan kaldu MH dengan 2% NaCl 

sebagai media, sebuahinoculums 5 x 10
5
 cfu/mL dan diinkubasi pada suhu 

33-35ºC selama 24 jam. Metode ini banyak digunakan secara luas 

(Brownet al, 2005). 

c. Metode penapisan agar (Agar screening method) 

Metode ini direkomendasikan oleh NCCLS untuk penapisan isolasi 

koloni pada media rutin dan untuk konfirmasi akan kecurigaan adanya 

resistensi pada uji difusi piringan (discdiffusion tests). Pada metode ini 

densitas S. aureus dipertahankan pada 0,5 standar McFarland, 

menggunakan media MH yang mengandung 4% NaCl dan 6 mg/L 
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oxacillin. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35ºC atau 

kurang. Adanya pertumbuhan mengindikasikan resistensi (Brown et al ., 

2005). 

d. Piringan difusi (disc diffusion) 

Sekarang ini uji piringan difusi sefoksitin lebih banyak 

direkomendasikan dibandingkan dengan oksasilin. Hal ini dikarenakan 

pada sefoksitin tidak diperlukan media dan temperatur inkubasi khusus, 

serta tidak terpengaruh adanya hiper-produksi dari penisilinase sehingga 

tidak terjadi positif palsu MRSA (Brown et al., 2005). 

 

e. Aglutinasi lateks (latex agglutination)  

Metode ini mengekstraksi PBP2a (penicillin binding protein) dari 

suspensi koloni dan deteksinya oleh aglutinasi dengan partikel lateks yang 

dilapisi oleh antibodi terhadap PBP2a.Isolat yang memproduksi sedikit 

PBP2a akan menimbulkan reaksi aglutinasi yang lemah ataulambat. Uji ini 

sangat sensitif dan spesifik terhadap S. aureus, namun tidak cocok 

pada pertumbuhan koloni yang mengandung NaCl. Disamping itu pula 

metode sangat cepat (hanya±10 menit untuk 1 uji) dan tidak memerlukan 

alat khusus (Brownet al., 2005). 

f. Metode molekuler (molecular methods) 

Identifikasi MRSA langsung dari kultur darah. Sebagian besar 

laboratorium mikrobiologi klinik, identifikasi kultur darah yang 

positif mengandung kokus gram positif (Gram-positive cocci in 

cluster [GPCC]) menggunakan system otomatis di bawah mikroskop, 
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dilanjutkan dengan kultur secara konvensional untuk mendeteksi adanya 

MRSA. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai penggunaan 

metode molekuler secara langsung mendeteksi MRSA dengan mikroskop 

pada GPCC yang positif. Metode ini merupakan diagnosis cepat untuk 

MRSA dan dapat menentukan terapi yang tepat. Beberapa metode ini 

menggunakan dasar gel dan  real-time PCR, penyelidikan DNA, 

serta penyelidikan asam nukleat peptida. Kelemahan metode ini adalah 

memerlukan alat-alat khusus dan seorang yang sudah ahli. Salah satu alat 

yang menggunakan metode ini adalah “EVIGENE kit” (Staten Serum 

Institut, Kopenhagen, Denmark). Alat ini berdasarkan pada colorimetric 

gene probe hybridization assay untuk spesifik stafilokokus 16SrRNA, 

mecA dan nuc gen dalam bentuk strip. Alat ini dapat mengidentifikasi 

MRSA pada kultur darah positif dalam 7 jam, tanpa memerlukan kultur 

konvensional atau kemungkinan adanyakontaminasi silang seperti pada 

PCR (Brown,et et al 2005). 

2.4.5 Deteksi MRSA dalam Sampel Screening 

2.4.5.1  Pendekatan Konvensional 

a. Padat media agar.  

Agar garam manitol (MSA) atau variasi media ini telah banyak 

digunakan sebagai media skrining utama untuk MRSA. sensitivitas yang 

dilaporkan media ini bervariasi luas. Penambahan lipovitellin untuk 

mendeteksi produksi lipase nyata dapat meningkatkan sensitivitas MSA. 

(Brown et al, 2005) 
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b. Pengayaan.  

Kaldu pengayaan telah sering digunakan untuk meningkatkan 

sensitivitas skrining dengan memungkinkan kecil jumlah MRSA tumbuh 

selama inkubasi semalam sebelum subkultur pada media screening agar. 

Kaldu pengayaan juga telah banyak digunakan sebagai 'multibroths'. 

(Brown et al, 2005) 

2.4.5.2  Metode Molekuler  

Sejumlah metode molekul yang berbeda untuk deteksi cepat 

MRSA dalam sampel skrining telah dijelaskan dalam lalu 10 tahun. 

Mayoritas ini telah mengandalkan multiplexing PCR primer untuk 

mendeteksi gen yang mengidentifikasi strain S. aureus (nuc dan fem sering 

digunakan) dan mecA. Dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan 

diagnosis, real-time PCR baru-baru ini diterapkan untuk deteksi MRSA. 

Namun, jika langsung digunakan pada spesimen bukan pada bakteri 

berbudaya, pengujian ini mampu membedakan antara kultur campuran dari 

MSSA (methicillin sensitive staphylococcus aureus)  dan MRCoNS 

(Methicillin Resistant coagulase-negative staphylococci) (Brown et al, 

2005) 

2.4.6 Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba (In Vitro)  

2.4.6.1  Metode Dilusi Tabung 

Metode ini digunakan untuk menentukan KHM dan KBM dari 

agen antibakteri. Prinsip dari metode dilusi yaitu: menggunakan satu seri 

tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang 

diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan antimikroba yang 
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telah diencerkan secara serial. Selanjutnya, seri tabung diinkubasikan pada 

suhu 37°C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya kekeruhan pada 

tabung. Konsentrasi terendah antimikroba pada tabung yang ditunjukkan 

dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan 

mikroba) adalah KHM dari antimikroba. Selanjutnya biakan dari semua 

tabung yang jernih diinokulasikan pada media agar padat, diinkubasikan 

dan keesokan harinya diamati ada tidaknya koloni mikroba yang tumbuh. 

Konsentrasi terendah antimikroba pada biakan padat yang ditunjukkan 

dengan tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari 

mikroba terhadap bakteri uji (Jawetz, 2013). 

 

2.4.6.2 Metode Difusi Cakram 

Tes ini dikerjakan dengan menggunakan cakram kertas saring yang 

mengandung bahan antimikroba yang telah ditentukan kadarnya. Cakram 

tersebut kemudian ditanam di media perbenihan agar padat yang telah 

diberi bakteri uji, kemudian diinkubasikan pada suhu 37
0
 selama 18-24 

jam.  Selanjutnya diamati dan dihitung diameter area hambatan yang 

terbentuk sebagai daya hambat bahan antimikroba terhadap bakteri uji. 

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan bahan antimikroba, apakah isolate 

mikroba sensitif atau resisten terhadap obat dapat dilakukan dua cara yaitu 

cara Kirby Bauer dan Joan Stokes. Cara Kirby Bauer yaitu dengan 

membandingkan diameter area jernih (Zona hambatan) disekitar cakram 

dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS. Dengan tabel NCCLS 

dapat diketahui kriteria sensitif, sensitif-intermediet, atau resisten. 
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Sedangkan cara Joan Stokes yaitu dengan membandingkan radius zona 

hambatan yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui 

kepekaannya terhadap obat tersebut dengan isolate bakteri yang diuji. Pada 

cara Joan Stokes, prosedur uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan bakteri 

uji dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Jawetz, 2013). 


