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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam dunia kesehatan yang 

dialami hampir semua negara termasuk Indonesia. Salah satu penyakit infeksi 

yang mempunyai morbiditas dan mortalitas cukup besar adalah infeksi saluran 

kemih (ISK) (Ramesh, 2008). Sekitar 150 juta orang di seluruh dunia terdiagnosis  

ISK setiap tahun (Raksha et al., 2003; Stamm and Norrby, 2001) dengan rata-rata 

40-50% wanita dewasa dan 5% pria pernah mengalami ISK selama hidupnya 

(Foxman et al., 2000; Engel and Schaeffer, 1998). 

ISK merupakan infeksi nosokomial yang paling sering terjadi yakni mencapai 

kira-kira 40-60% dengan Escherichia coli (E.coli) sebagai penyebab utamanya 

(Carson and Naber, 2004). E. coli merupakan bakteri patogen utama penyebab 

ISK pada pasien rawat jalan maupun rawat inap yaitu sekitar 85-95% (Russo and 

Johnson, 2003; Karlowsky et al., 2002). 

 

Pengobatan yang digunakan untuk penyakit infeksi umumnya adalah antibiotik.  

Saat ini, jumlah dan jenis antibiotik yang tersedia di pasar makin meningkat, 

sehingga diperlukan ketepatan yang tinggi dalam memilih antibiotik. Salah satu 

pertimbangan untuk pengobatan ISK harus didasarkan pada hasil pengujian 

sensitivitas bakteri dalam urin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang 
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terjadinya resistensi bakteri dan memperoleh hasil pengobatan yang optimal 

(Evans et al., 2006). Pada kenyataannya, prosedur pemeriksaan ini sulit 

dilakukan, sehingga terapi antibiotik seringkali diberikan hanya berdasarkan 

gejala klinis dan kemudian dibuat perkiraan kuman penyebab serta pola 

kepekaannya. Akibatnya, pengobatan menggunakan antibiotik  menjadi  kurang  

tepat dan menimbulkan dampak negatif antara lain mempercepat resistensi 

bakteri, mengurangi efektifitas antibiotik terhadap bakteri tertentu dan 

memperbesar biaya pengobatan (Hadi, 2006). Resistensi bakteri terhadap 

antibiotik mempunyai arti klinis yang amat penting. Suatu bakteri yang awalnya 

peka terhadap suatu antibiotik, setelah beberapa tahun kemudian dapat resisten, 

dan berakibat pada sulitnya proses pengobatan karena sulitnya memperoleh 

antibiotik yang dapat membasmi bakteri tersebut (Brooks et al., 2005).  

 

Antibiotik yang diberikan untuk pengobatan ISK adalah golongan kuinolon , 

nitrofurantoin, trimetropim-sulfametoksazol, sefalosporin, dan fosfomisin 

(Ganiswara dkk., 1995). Salah satu mikroba yang peka terhadap antibiotik 

tersebut adalah E.coli. Kepekaan terhadap antibiotik tersebut dapat saja berubah 

karena fenomena pola kuman yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan 

berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lain (Setiawati et al., 2007; Hassan, 

1985). 

 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa resistensi E. coli terhadap beberapa 

antibiotik bervariasi di tempat yang berbeda. Niranjan and Malini (2014) 

melaporkan hasil penelitian pada rumah sakit di India Utara bahwa 70% isolat  
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E. coli resisten terhadap ampisilin, amoksilin-asam klavulanat, norfloksasin, 

cefuroxime, ceftriaxone, dan kotrimoksazol dan sebesar 76,51% isolat E.coli telah 

menunjukan multidrug resisten (MDR), sedangkan Khadgi et al. (2013) 

menyebutkan bahwa lebih dari 80% isolat E. coli di Kathmandu Nepal resisten 

terhadap amoksilin, cefixime, siprofloxacin, dan kotrimoksazol. Berdasarkan 

catatan hasil uji resistensi laboratorium mikrobiologi RSUD Abdul Moeloek 

(RSUDAM) Provinsi Lampung sepanjang tahun 2014, perkiraan tingkat resistensi 

isolat E.coli terhadap beberapa antibiotik seperti ampisillin, amikasin, 

sulfametoksazol-trimetropim, cefotaxime, cefixime dan siprofloxacin adalah lebih 

kurang 70% (data RSUDAM, tidak dipublikasi). 

 

Faktor penentu resistensi mikroba terhadap antibiotik terdapat pada elemen yang 

bersifat genetik yang terdiri dari resistensi kromosom dan ekstrakromosomal 

(Soulsby, 2003). Resistensi ekstrakromosomal disandi oleh plasmid. Plasmid 

dapat menularkan resistensi kepada mikroba lain, sehingga mikroba disekitarnya 

yang tadinya tidak resisten dapat menjadi resisten juga. Oleh karenanya, 

memahami pola resistensi antibiotik dan karakterisasi plasmid secara 

epidemiologis sangat berguna karena berkontribusi pada evaluasi wabah infeksi 

nosokomial, infeksi berulang, dan penyebaran bakteri patogen (Sader et al., 

1995). Analisis plasmid juga digunakan sebagai sarana memberikan informasi 

tambahan dalam mendeteksi dan mengevaluasi penyebaran MDR (Pfaller et al., 

2001).   
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan 

pola resistensi antibiotik dan profil plasmid E. coli yang diisolasi dari penderita 

infeksi saluran kemih di RSUDAM Provinsi Lampung . 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pola resistensi antibiotik isolat E.coli dari penderita ISK. 

2. Mengetahui profil plasmid isolat E.coli yang diisolasi dari penderita ISK. 

3. Mengetahui korelasi antara pola resistensi antibiotik dengan profil 

plasmid. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai tingkat resistensi 

antibiotik bakteri E.coli pada penderita ISK sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pihak terkait untuk pemilihan antibiotik dalam pengobatan 

ISK, dan pentingnya pemeriksaan sensitivitas sebelum terapi antibiotik, serta 

memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang penyakit ISK 

yang disebabkan oleh MDR bakteri patogen.  


