
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Infeksi Saluran Kemih 

 

 

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan keadaan tumbuh dan berkembang biaknya 

kuman dalam saluran kemih meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai infeksi di 

kandung kemih dengan jumlah bakteriuria yang bermakna (Weichhart, 2008). 

Berdasarkan perspektif mikrobiologi, infeksi saluran kemih terjadi ketika 

mikroorganisme patogen terdeteksi dalam urin, kandung kemih, uretra, ginjal, dan 

prostat (Stamm and Norrby, 2001). Dalam keadaan normal saluran kemih tidak 

mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya. Dengan kata lain bahwa 

diagnosis ISK ditegakkan dengan membuktikan adanya mikroorganisme di dalam 

saluran kemih. Pada pasien dengan simptom ISK, jumlah bakteri dikatakan 

signifikan jika lebih besar dari 10
5 

cfu/ml urin. Terdapat dua sindroma klinis 

utama, yaitu (1) sistitis yang khas; (2) pielonefritis akut yang khas dengan disuria, 

polakisuria, nyeri pinggang dan demam, sering menggigil dan muntah  

(Sudoyo dkk., 2006). Infeksi ini lebih sering dijumpai pada wanita dari pada laki-

laki, pada wanita dapat terjadi pada semua umur, sedangkan pada laki-laki di 

bawah umur 50 tahun jarang terjadi (Lumbanbatu, 2003). 

  

Infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme 

patogen terbanyak adalah bakteri. Penyebab lain meskipun jarang ditemukan 



6 

 

adalah jamur, virus, klamidia, parasit, dan mikobakterium. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan biakan air kemih, kebanyakan ISK disebabkan oleh bakteri Gram 

negatif aerob yang biasa ditemukan di saluran pencernaan ( Enterobacteriaceae) 

dan jarang disebabkan oleh bakteri anaerob (Stamm and Norby, 2001 ).  

 

ISK dapat disebabkan oleh bakteri Gram positif maupun bakteri Gram negatif.  

Bakteri Gram negatif yang dapat menyebabkan ISK misalnya E. coli, Klebsiella 

sp, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp, dan Serratia 

sp, sedangkan bakteri Gram positif yang menyebabkan ISK contohnya 

Enterococcus sp, dan Staphylococcus sp (Melaku et al., 2012). Menurut penelitian 

yang pernah dilakukan, ISK sebagian besar disebabkan oleh bakteri Gram negatif, 

terutama E. coli (Sahm et al., 2000). Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran 

kemih dapat melalui : perluasan langsung, hematogen, asenden, seperti pada 

dugaan masuknya bakteri tinja ke dalam kandung kencing melalui uretra wanita 

menuju ginjal melalui ureter (Sudoyo dkk., 2006). 

 

B. Escherichia coli 

 

 

E. coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar 

manusia sebagai normal flora (Karsinah dkk., 2000). 

1. Klasifikasi 

E.coli merupakan prokariota bersel tunggal dan diklasifikasikan dalam 

Kingdom Procaryotae, Divisio Bacteria, Class Actinomycetales, Ordo 

Enterobacteriales, Family Enterobacteriaceae, Tribe Escherichieae, dan 

Genus Escherichia (Bonang dkk., 2002). 
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2. Morfologi 

E. coli berbentuk batang pendek (coccobasil), Gram negatif, ukuran 0,4-0,7 

µm, sebagian besar gerak positif dan beberapa strain mempunyai kapsul 

(Brooks et al., 2001; Karsinah dkk., 2000). 

 

Gambar 1. Morfologi E.coli (https://www.neverlandlufi.com) 

 

3. Fisiologi 

E.coli tumbuh baik pada hampir semua media yang biasa dipakai di 

laboratorium mikrobiologi, pada media yang dipergunakan untuk isolasi 

kuman enterik, sebagian besar strain E.coli tumbuh sebagai strain yang 

meragi laktosa. E.coli bersifat mikroaerofilik. Beberapa strain bila ditanam 

pada agar darah menunjukan hemolisis tipe beta. E.coli memecah asam amino 

triptofan membentuk indol, mendekarboksilasi lysine, membentuk asam dan 

gas dari glukosa, dan tidak menghasilkan H2S (Karsinah dkk., 2000). 

4. Struktur Antigen  

E.coli mempunyai antigen O, H, dan K. Pada saat ini telah ditemukan 150 

tipe antigen O, 90 tipe antigen K, dan 50 tipe antigen H. Antigen K dibedakan 

lagi berdasarkan sifat fisiknya menjadi tiga tipe (Karsinah dkk., 2000). 

https://www.neverlandlufi.blogspot.com/
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Antigen K tampaknya penting dalam patogenitas infeksi saluran kemih. 

Antigen ini menyebabkan perlekatan bakteri pada sel epitel sebelum invasi 

kesaluran cerna atau saluran kemih (Brooks et al., 2005). 

5.    Pembiakan 

Pembiakan yang diperkaya ialah suatu prosedur untuk membuat perbenihan 

sedemikian rupa sehingga meniru lingkungan alamiah (relung) dari bakteri 

yang diinginkan, dengan demikian bakteri ini dapt diseleksi. Satu pokok 

penting yang terlibat dalam seleksi ini adalah mikroorganisme yang dicari 

merupakan mikroorgnisme yang kebutuhan makanannya hampir tidak 

terpenuhi. Lebih menguntungkan bila mikroorganisme yang diperoleh 

dibiakan pada perbenihan diferensial. Perbenihan diferensial ialah perbenihan 

yang menyebabkan koloni bakteri tertentu memberi tampilan khas, misalnya , 

E.coli memiliki kilauan warna khas pada media agar yang mengandung zat 

warna eosin dan biru metilen (agar EMB). Agar EMB mengandung satu jenis 

gula dalam kadar tinggi, dan bakteri yang meragikan gula tersebut akan 

membentuk koloni yang kemerah-merahan. Perbenihan differensial 

digunakan untuk tujuan menentukan ada tidaknya bakteri patogen tertentu 

dalam bahan pemeriksaan klinik (Brooks et al., 2005).  

 

Ciri- ciri koloni E.coli pada media Mac Conkey yaitu koloni sedang, warna 

merah disebabkan fermentasi laktosa oleh bakteri, smooth, cembung dan 

berkabut. Koloni yang tidak berwarna atau jernih karena bakteri tidak 

mengadakan fermentasi laktosa (Soemarno, 2000). Laktosa adalah disakarida 

yang tersusun atas glukosa dan galaktosa (Murray et al., 2009).  
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E.coli mempunyai kemampuan mensintesis beta galaktosidase untuk 

memecah laktosa (Murray et al., 2009). Bakteri E.coli dalam hidupnya dapat 

memanfaatkan baik laktosa maupu glukosa tergantung gula mana yang 

tersedia di lingkungan. Bakteri E.coli mempunyai kemampuan mensintesis 

beta galaktosidase sehingga bila laktosa yang dimanfaatkan sebagai sumber 

karbon, maka bakteri tersebut akan mampu mengubah laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa. Bila tersedia laktosa dan glukosa maka bakteri akan 

memilih glukosa sebagai sumber karbon, karena glukosa merupakan gula 

yang lebih cepat dimanfaatkan dalam proses metabolisme (Muray et al., 

2004). 

 

Gambar 2. Koloni E.coli di medium Mac Conkey (http://ar2arifarosyiid.com) 

 

 

6. Uji Biokimia  

Uji biokimia yang sering digunakan untuk mempelajari berbagai sifat bakteri 

E.coli diantaranya :  

a. TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 

Reaksi TSI Agar digunakan untuk membedakan organisme enterik  
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berdasarkan kemampuannya memfermentasikan glukosa, sukrosa dan  

laktosa pada medium. Dilakukan dengan cara : koloni yang diuji 

dipindahkan ke agar miring TSIA dengan cara menggores bagian 

miringnya dan menusuk bagian tegaknya. Diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 24-48 jam. Di amati perubahan-perubahan sebagai berikut : Pada 

bagian tegak, jika bakteri dapat memfermentasikan glukosa, warna media 

berubah dari orange/merah menjadi kuning. Tidak memfermentasi 

sakarosa, media tetap merah. Dapat membentuk gas H2S, warna media 

berubah dari orange menjadi hitam, karena bakteri mampu mendesulfurasi  

asam amino dan metion yang akan menghasilkan H2S, dan H2S akan 

bereaksi dengan Fe
+2

 yang terdapat pada media yang menghasilkan 

endapan hitam. Pada bagian miring, jika bakteri dapat memfermentasi  

laktosa dan sakarosa, warna media berubah jadi kuning, tidak dapat 

memfermentasi laktosa atau sakarosa, warna media tetap orange/merah 

atau tidak berubah. 

b. SIM (Sulfur Indol Motility) agar  

Dalam media ini dapat dipelajari motilitas (pergerakan bakteri). Uji 

motilitas digunakan untuk melihat pergerakan dari bakteri. Dilakukan  

dengan cara : satu ose bakteri ditanam secara tegak lurus di tengah 

medium SIM dengan cara ditusukkan, diinkubasi pada suhu 37°C selama  

24 jam. Bila timbul kekeruhan seperti kabut menandakan bakteri bergerak. 

Uji indol digunakan untuk melihat pembentukan indol oleh bakteri. Cara 

pengujian yaitu satu ose bakteri ditanam dalam media SIM, diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 24 jam, lalu diteteskan reagen Kovacks terdiri dari  
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(dimetil aminobenzaldehid, n-amyl alkohol dan HClp), jika terbentuk 

cincin merah berarti positif dan jika terbentuk cincin kuning berarti 

negatif. Terbentuknya cincin merah karena bakteri membentuk indol dari 

triptopan sebagai sumber karbon.  

c. SC (Simon Sitrat) 

Uji sitrat digunakan untuk melihat kemampuan bakteri menggunakan  

sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Uji sitrat dilakukan dengan cara 

yaitu ambil 1ose bakteri dan diinokulasikan ke dalam media Simmon 

Citrate Agar, inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam, warna biru 

menunjukkan reaksi positif, warna hijau menunjukkan reaksi negatif. 

d. Urea  

Uji hidrolisis urea dilakukan untuk melihat bakteri mampu menghasilkan  

enzim urease.Dilakukan dengancara : digoreskan 1ose biakan pada 

permukaan Urea Agar miring, lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 

jam. Timbulnya warna merah muda berarti reaksi positif dan negatif warna 

tidak berubah. 

 

Tabel 1. Identifikasi Escherichia coli dengan uji biokimia 
(Sumber:Washington et al., 1997; Frankel et al., 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksi Biokimia Hasil 

Sulfur Negatif 

Indol Positif 

Motil Positif/ Negatif 

Sitrat Negatif 

Urea Negatif 

TSIA Kuning/Kuning, gas positif 
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7.    Patogenesis 

Enteropathogenik E.coli ( EPEC ) menyebabkan diare, terutama pada bayi 

dan anak-anak. Enterotoksigenik E.coli ( ETEC ) menyebabkan secretory 

diarrhea seperti pada kolera. Strain kuman ini menghasilkan stabil dan labil  

toksin. Enteroinvasif E.coli ( EIEC ) menyebabkan penyakit diare seperti 

disentri yang disebabkan oleh Shigella. Kolitis hemoragik disebabkan oleh 

E.coli serotipe O157:H7. Strain E.coli menghasilkan substansi yang bersifat 

sitotoksik terhadap sel vero dan hela, identik dengan toksin Shigella 

dysentriae (Karsinah dkk., 2000). E.coli merupakan penyebab infeksi saluran 

kemih. Penyakit-penyakit lain yangdisebabkan E.coli adalah (1) pneumonia; 

(2) meningitis pada bayi baru lahir; (3) infeksi luka, terutama luka dalam 

abdomen (Karsinah dkk., 2000). 

 

C. Antibiotik 

 

Pengobatan yang digunakan untuk menanggulangi infensi saluran kemih biasanya 

adalah antibiotik. Antibiotik disebut juga sebagai antimikroba merupakan zat yang 

dihasilkan oleh suatu mikroba terutama fungi dan jamur, yang dapat membasmi 

jenis mikroba lainnya. Zat ini bisa diperoleh secara alamiah, kecuali ada beberapa 

jenis yang disebut semi sintesis dan sintesis (Pelczar, 2008). 

1. Klasifikasi Antibiotik 

Ada tiga cara mengklasifikasikan antibiotik, yaitu berdasarkan sifat antibiotik, 

mekanisme kerja antibiotik pada bakteri dan struktur kimia antibiotik. 
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a. Berdasarkan sifat antibiotik tersebut berupa bakteriostatik dan bakterisida 

Bakteriostatik adalah sifat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, bersifat sementara (reversible), sedangkan bakterisida adalah sifat 

antibiotik yang dapat membunuh bakteri, bersifat menetap (Setiabudi, 

2007).  

Antibiotik yang termasuk bakteriostatik adalah sulfonamida, tetrasiklin, 

kloramfenikol, eritromisin, trimetropim, linkomisin, asam 

Paraaminosalisilat dan lain-lain, sedangkan antibiotik yang termasuk 

golongan bakterisida adalah penisilin, sefalosporin, kotrimoksazol, 

rifampisin, isoniazid, aminoglikosida dan lain-lain.  

 

Dalam penggunaan antibiotik yang bersifat bakteriostatik lebih berhasil 

dalam pengobatan karena bersifat menghambat peningkatan jumlah bakteri 

dalam populasi sehingga mekanisme pertahanan tubuh dapat menangani 

infeksi bakteri, namun pada pasien dengan gangguan sistem imun, antibiotik 

yang bersifat bakterisid lebih banyak dipilih karena kemampuannya dalam 

membunuh bakteri (Isiantoro, 2007). 

 

b. Berdasarkan mekanisme kerjanya antibiotik dapat dibagi dalam 5 kategori 

yaitu : 

1. Antibiotik yang menghambat metabolisme sel mikroba, termasuk dalam 

golongan ini adalah kotrimoksazol, sulfonamida, trimetropim, asam 

paraaminosilat (PAS) dan sulfon. 
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2. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba, termasuk 

dalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, 

dan sikloserin. 

3. Antibiotik yang mengganggu keutuhan membran sel mikroba, termasuk 

dalam kelompok ini adalah polimiksin, golongan polien. 

4. Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba, termasuk 

dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, makrolida, 

linkomisin, tetrasiklin dan kloramfenikol. 

5. Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba, termasuk 

dalam kelompok ini adalah rifampisin, dan golongan kuinolon (Setiawati 

et al., 2007). 

 

c.   Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik dikelompokan sebagai berikut : 

1. Golongan aminoglikosida 

         Yang termasuk golongan aminoglikosida diantaranya amikasin, gentamisin, 

kanamisin, neomisin, netilmisin, streptomisin, robramisin. 

2. Golongan beta-laktam 

         Yang termasuk golongan beta-laktam diantaranya : golongan karbapenem 

(meropenem, ertapenem, imipenem), golongan sefalosporin (cefasolin, 

cefaleksim, cefuroksim, cefadroksil, ceftazidin, cefotaxime, cefotriaxone, 

cefixime), golongan beta-laktam monosiklik, dan golongan penisillin 

(penisilin, amoksilin, ampisillin). 

3. Golongan glikopeptida 

Yang termasuk golongan glikopeptida diantaranya: vankomisin, telkoplanin, 

amoplanin, dan dekaplanin. 
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4. Golongan poliketida 

               Yang termasuk golongan poliketida diantaranya golonga makrolida  

               (eritromisin, azitromisin, klaritomisin, roksitromisin), golongan ketolida  

(telitromisin), golongan tetrsiklin (doksisikli, oksitetrasiklin, tetrasiklin). 

5. Golongan kuinolon 

               Yang termasuk golongan kuinolon diantaranya asam nalidiksat,   

siprofloxacin, ofloksasin, levofloksasin, dan trovafloksasin. 

6. Golongan sulfonamida 

               Yang termasuk golongan sulfonamida diantaranya kotrimoksazol dan 

trimetoprim. 

 

2. Penggunaan Antibiotik 

Penggunaan antibiotik di klinik bertujuan membasmi mikroba penyebab  

infeksi. Penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan indikasi dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Gambaran klinis penyakit infeksi, yaitu efek yang ditimbulkan oleh 

adanya bakteri dalam tubuh hospes. 

b. Efek terapi antimikroba pada penyakit infeksi diperoleh hanya sebagai 

akibat kerja antibiotik terhadap biomekanisme bakteri dan tidak terhadap 

biomekanisme tubuh hospes. 

c. Antibiotik dapat dikatakan bukan penyembuh penyakit infeksi dalam arti 

sebenarnya, tetapi hanya memperpendek waktu yang diperlukan oleh 

tubuh hospes untuk sembuh dari penyakit infeksi.  
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Untuk memutuskan perlu tidaknya pemberian antimikroba pada suatu 

penyakit infeksi, perlu diperhatikan gejala klinik, jenis dan patogenitas 

bakterinya, serta kesanggupan mekanisme daya tahan tubuh.  

Penyakit infeksi dengan gejala klinik ringan tidak perlu segera mendapat 

antimikroba. Menunda pemberian antimikroba justru memberi kesempatan 

terangsangnya mekanisme kekebalan tubuh, tetapi penyakit infeksi dengan 

gejala yang berat, walaupun belum membahayakan, apalagi bila telah 

berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, dengan sendirinya memerlukan 

terapi antimikroba (Setiawati et al., 2007). 

 

3. Antibiotik yang digunakan di RSUD Abdul Moeloek  

     Antibiotik yang banyak digunakan di RSUD Abdul Moeleok adalah  

a. Golongan β-Lactam (penisilin, sefalosporin, carbapenem, dan      

monobactam). 

Semua Penisilin memiliki struktur dasar yang sama , terdapat cincin 

tiazolidin yang melekat pada cincin β-lactam, yang membawa gugus amino 

sekunder. Interaksi struktur inti asam 6-aminopenisilat penting untuk 

aktivitas biologik molekul. Penicilin menghambat G pembentukan 

mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba 

(Chaudhary and Aggarwal, 2004). Penisilin G (benzil penicillin) adalah 

terapi utama terhadap infeksi yang disebabkan oleh sejumlah coccus Gram 

positif dan negatif, basil Gram positif, dan spirokaeta (Katzung, 2004). 

 

Sefalosporin aktif terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. 

Struktur mirip dengan penisillin yaitu adanya cincin β-lactam tetapi dilekati 
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cincin dihydrithiazide dan terdapat gugusan R1 dan R2 yang memungkinkan 

untuk dibuat turunan sepalosporin dengan aktivitas yang lebih tinggi dan 

toksisitas yang lebih rendah. Ceftazidim, ceftriaxone, cefotaxim dan 

cepodoxime adalah golongan sefalosporin generasi ketiga yang aktif 

terhadap bakteri Gram negatif seperti Enterobacter dan Providencia yang 

dapat mencapai susunan saraf pusat melintasi sawar darah otak. Seperti 

halnya sefalosporin generasi kedua, sefalosporin generasi ketiga juga dapat 

dihidrolisasi oleh beta-laktamase kromosomal yang diproduksi oleh bakteri 

yang memproduksi sefalosporinase (Katzung, 2004). 

 

Carbapenem adalah obat baru dengan cincin β-lactam, contohnya adalah 

meropenem. Obat ini mempunyai spektrum luas terhadap bakteri Gram 

positif, Gram negatif dan anaerob (Chaudhary and Aggarwal, 2004).   

 

  Monobactam  adalah obat yang mempunyai cincin β-lactam  

 

monosiklik dan juga resisten terhadap β- laktamase serta aktif terhadap       

beberapa Gram negatif seperti Pseudomonas dan serratia. Kelemahan obat 

ini adalah tidak ada aktivitas terhadap abkteri Gram positif dan bakteri 

anaerob. Contoh golongan ini adalah Aztreonam (Chaudhary and Aggarwal, 

2004).   

 

Antibiotik golongan β-laktam merupakan penghambat selektif dari sintesis 

dinding sel bakteri, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri saat bakteri  

    melakukan pembelahan. Mekanisme kerja antibiotik β-laktam dapat  

    diringkas sebagai berikut : (1) pengikatan obat pada Penicillin-binding  

 proteins, PBPs, (2) penghambatan sintesis dinding sel bakteri karena  
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 reaksi transpeptidase dan sintesis peptidoglikan terganggu, (3) aktivasi  

 enzim proteolitik dinding sel (Istiantoro dkk, 2007).  

 

 b. Golongan Aminoglikosida (gentamisin, amikasin) 

     Obat-obat golongan aminoglikosida seperti gentamisin dan amikasin  

     efektif terhadap bakteri Gram negatif misalnya Pseudomonas aeruginosa,  

  Proteus, Enterobacter, dan Klebsiella. Kerja anti bakteri aminoglikosida  

  begitu memasuki sel akan mengikat protein ribosom subunit 30s yang  

spesifik. Penggunaan kombinasi gentamisin dengan karbenisilin atau  

tikarsilin (golongan β-laktam) dapat menyebabkan peningkatan sinergisme 

dan aktivitas bakterisid (Katzung, 2004). 

 

c. Golongan Floroquinolon (siprofloxacin) 

Siprofloxacin adalah golongan florokuinolon yang paling poten. 

siprofloxacin terutama berguna dalam mengobati infeksi-infeksi yang 

disebabkan oleh enterobactericeae dan basil Gram negatif lainnya. 

siprofloxacin merupakan alternatif terhadap obat-obatan yang lebih  toksik 

seperti aminoglikosida. Siprofloxacin juga dapat bekerja sinergis dengan 

β-laktam . 

 

d. Golongan Sulfonamida 

Antimikroba yang digunakan secara sistemik maupun topical untuk 

mengobati dan mencegah beberapa penyakit infeksi. Senyawa yang 

memperlihatkan efek sinergi paling kuat bila digunakan bersama 

sulfonamida adalah trimetropim. Senyawa ini merupakan penghambat 

enzim dihidrofolat reduktase yang kuat dan selektif. Enzim ini berfungsi 
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mereduksi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, pemberiaan sulfonamida 

bersama trimetroprim menyebabkan hambatan berangkai dalam reaksi 

pembentukan tetrahidrofolat dari molekul-molekul asalnya. Kombinasi 

trimetropim dan sulfametoksazole meningkatkan kembali penggunaan 

sulfonamide untuk pengobatan infeksi tertentu (Ganiswara dkk., 2009). 

 

D. Resistensi Mikroba Terhadap Obat Antimikroba 

 

Resistensi sel mikroba ialah suatu sifat tidak terganggunya kehidupan mikroba 

oleh antimikroba. Sifat ini dapat merupakan suatu mekanisme alamiah untuk 

bertahan hidup. Berkembangnya resistensi terhadap obat-obatan hanyalah salah 

satu contoh proses alamiah yang tak pernah ada akhirnya yang dilakukan 

organisme untuk mengembangkan toleransi terhadap lingkungannya yang baru. 

Faktor yang menentukan suatu resistensi atau sensitivitas bakteri terhadap 

suatu antimikroba terdapat pada elemen yang bersifat genetik. Sifat genetik 

dapat menyebabkan bakteri sejak awal resisten terhadap suatu antimikroba 

(resistensi alamiah), contohnya bakteri Gram negatif yang resisten terhadap 

penisillin G (Pelzar et al., 2008; Setiawati et al., 2007). 

 

Bakteri yang semula peka terhadap suatu antimikroba, dapat berubah sifat 

genetiknya. Hal ini terjadi karena bakteri memperoleh elemen genetik yang 

membawa sifat resistensi, keadaan ini dikenal sebagai resistensi yang didapat 

(aquired resistance). Elemen resistensi ini dapat diperoleh dari luar dan disebut 

resistensi yang dipindahkan (transfered resistance), dapat pula karena adanya 

mutasi genetik spontan atau akibat rangsangan antimikroba (induced 

resistance) (Setiawati et al., 2007). Ada tiga pola resistensi dan sensitivitas 
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mikroba terhadap antimikroba yaitu (1) belum pernah terjadi resistensi 

bermakna yang menimbulkan kesulitan di klinik, (2) pergeseran dari sifat peka 

menjadi kurang peka, tetapi tidak sampai terjadi resistensi sepenuhnya, (3) sifat 

resistensi pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan masalah di 

klinik (Setiabudi, 2007).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Niranjan and Malini (2014) yang berjudul 

pola resistensi antibiotik isolat E.coli pada penderita infeksi saluran kemih di 

rumah sakit India Utara menunjukan hasil bahwa isolat masih sensitif terhadap 

amikasin (82,6%),  piperasilin-tazobactum (78,2%), nitrofurantoin (82,1%) dan 

imipenem (98,9%) tetapi isolat menunjukan tingkat resistensi terhadap 

ampicillin (88,4%), amoksilinn-klavulanat acid (74,4%), norflokasin (74,2%), 

cefuroxime (72,2%), ceftriaxone (71,4%) dan  kotrimoksazol 

(64,2%). Disimpulkan bahwa isolat E.coli telah menunjukan resistensi yang 

tinggi terhadap ampicillin, amoksilin-klavulanat acid , norflokasin, cefuroxime, 

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

menunjukan MDR. 

 

Menurut Bartoloni et al. (2006); Sahm et al. (2001), menyatakan bahwa 

multidrug resistant adalah suatu keadaan dimana bakteri resisten terhadap dua 

atau lebih jenis antibiotik. Ganiswara dkk. (2009), menyatakan sifat resistensi 

multidrug resisten ditentukan oleh lebih dari satu lokus genetik, yang biasanya 

berada dalam elemen ekstrakromosom (plasmid faktor R). Faktor yang 

menentukan sifat resistensi atau sensitivitas mikroba terhadap antimikroba 

terdapat pada elemen yang bersifat genetik. Didasarkan pada lokasi elemen 

untuk resistensi ini, dikenal resistensi kromosomal dan resistensi 
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ekstrakromosomal. Faktor resistensi yang dipindahkan terdapat dalam dua 

bentuk : plasmid dan episom. Plasmid merupakan suatu elemen genetik (DNA 

plasmid) yang terpisah dari DNA kromosom. Tidak semua plasmid dapat 

dipindahkan , yang dapat dipindahkan adalah plasmid faktor R, disebut juga 

infectious plasmids.  

 

Faktor R sendiri terdiri atas dua unit : Segmen RTF (resistance transfer factor) 

dan determinan-r (unit-r). Segmen RTF memungkinkan terjadinya perpindahan 

faktor R. Masing-masing unit-r membawa sifat resistensi terhadap satu 

antimikroba. Dengan demikian berbagai unit-r pada 1 plasmid faktor R 

membawa sifat resistensi terhadap berbagai antimikroba sekaligus, misalnya 

sulfonamid, penisilin, kloramfenikol, tetrasiklin dan sebagainya. Faktor R ini 

ditularkan terutama diantara enterobakteri, antara lain Salmonella, Shigella, 

E.coli, Vibrio, dan lain-lain. Epison merupakan plasmid yang ada pada DNA 

kromosom (Brooks et al., 2005; Soulsby, 2003). 

 

Mikroorganisme dapat memperlihatkan resistensi terhadap obat-obatan melalui 

berbagai mekanisme. Menurut Blair et al., (2014) timbulnya resistensi pada 

suatu strain mikroba terhadap suatu antimikroba terjadi berdasarkan salah satu 

atau lebih mekanisme berikut :  

1. Penetrasi terhadap membran sel 

Proses pertama dari aktivitas antibiotik adalah dengan melewati membran sel  

melalui protein yang disebut kanal porin yang dapat diubah bentuknya oleh  

beberapa bakteri seperti Pseudomonas. Sp. Dinding sel bakteri yang 

mengalami perubahan menjadi tidak permeabel terhadap antibiotik. Perubahan 
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yang terjadi pada porin yang menyebabkan antibiotik tersebut tidak dapat 

memasuki ke dalam sel bakteri sehingga bakteri menjadi resisten terhadap 

antibiotik. 

2. Efflux Pump 

Langkah kedua bakteri untuk menghadapi aktivitas antibiotik adalah dengan  

eliminasi antibiotik dari sitoplasma menggunakan active efflux pump. Efflux 

pump yang diaktifkan oleh bakteri akan mengeluarkan antibiotik dari sel, 

sebelum antibiotik tersebut mencapai targetnya. 

3. Enzim 

Ketika berada di dalam membran sel, antibiotik dapat dihambat dengan 

aktivasi enzim dan menjadikannya inefektif. 

a.  Resistensi terhadap antibiotik golongan β-laktam.  

Resistensi terhadap antibiotik golongan β-laktam (terutama pada bakteri  

Gram-negatif) dapat terjadi karena diproduksinya enzim β-laktamase, sehingga 

antibiotik tersebut menjadi inaktif (Brooks et al, 2005 ; Istiantoro dkk, 2007). 

b.   Resistensi terhadap golongan aminoglikosida.  

Berbeda dengan β-laktamase yang bekerja dengan memecah ikatan C-N  

pada antibiotik maka aminoglycosida-modifying enzyme menginaktifkan  

antibiotik dengan menambah group fosforil, adenil atau asetil pada  

antibiotik (Hadi, 2006). 

c. Resistensi terhadap sulfonamide 

Resistensi mikroba terhadap trimetropim dapat terjadi pada bakteri Gram 

negatif disebabkan oleh adanya plasmid yang membawa sifat penghambat 

     kerja obat terhadap enzim dihidrofolat reduktase (Setiabudi, 2007). 
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4. Modifikasi Target Antibiotik 

Pada mekanisme ini, bakteri memperoleh mutasi gen yang mengubah target 

antibiotik sehingga menurunkan efektivitasnya. Perubahan dari target 

menghasilkan penurunan afinitas dari  obat antibakteri terhadap target, maupun 

hilangnya kemampuan obat untuk menempel ke targetnya. 

 

E. Pengukuran Aktivitas Antimikroba in Vitro 

 

Kepekaan kuman patogen terhadap berbagai jenis antimikroba sangat 

bervariasi. Test kepekaan diperlukan bila obat-obat yang biasanya efektif tidak 

memberikan dampak klinis yang diharapkan. Test kepekaan selalu dianjurkan 

pada infeksi yang didapat di rumah sakit, infeksi yang tidak lazim atau 

kompleks (Francess, 1990). Aktivitas antimikroba diukur in vitro untuk 

menentukan potensi zat antimikroba dalam larutan, konsentrasinya dalam 

cairan tubuh dan jaringan, dan kepekaan mikroorganisme terhadap obat pada 

konsentrasi tertentu (Brooks et al., 2005). 

 

Pengukuran aktivitas antimikroba in vitro dapat dilakukan dengan metode 

difusi atau metode pengenceran. 

1. Metode Pengenceran 

Sejumlah antimokroba tertentu dicampurkan dalam perbenihan bakteri yang 

cair kemudian perbenihan tersebut ditanami dengan bakteri yang akan 

diperiksa, dan diinkubasi. Titer obat ialah jumlah antimikroba yang 

dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri yang 

diperiksa. Tes kepekaan dengan pengenceran memakan waktu, dan 

penggunaannya terbatas pada keadaan khusus. 
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2. Metode Difusi 

Cakram kertas saring, cawan berliang renik atau selinder tidak beralas, yang 

mengandung obat dalam jumlah tertentu ditempatkan dalam perbenihan 

yang telah ditanami dengan biakan tebal organisme yang diperiksa. Setelah 

pengeraman, garis tengah daerah hambatan berupa zone jernih yang 

mengelilingi obat yang dianggap sebagai ukuran kekuatan obat terhadap 

mikroorganisme yang diperiksa. Metode ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

fisik dan kimiawi disamping interaksi antara obat dengan mikroorganisme 

(Brooks et al., 2005). Zona hambatan yang diperoleh diukur diameternya 

dengan menggunakan zone reader atau mistar, dari ujung ke ujung zone 

jernih dengan melewati disk antibiotik, selanjutnya dibandingkan dengan 

standar dari National Commite of Clinical Laboratory standart (NCCLS)  

(Tabel 2). 

 

          Tabel 2. Interpretasi Zone Diameter Standar (Sumber: CLSI, 2012) 

Antibiotik Kode Isi Disk 
Resisten 

(mm) 

Intermediet 

(mm) 

Sensitif 

(mm) 

Ampisillin AMP 10 mcg ≤ 13 14-16 ≥ 17 

Amikasin AK 30 mcg ≤ 14 15-16 ≥ 17 

Siprofloxacin CIP 5 mcg ≤ 20 21-30 ≥ 31 

Cefotaxime CTX 30 mcg ≤ 22 23-25 ≥ 26 

Ceftriaxone CRO 30 mcg ≤ 19 20-22 ≥ 23 

Trimetropim W 5 mcg ≤ 11 12-14 ≥ 15 

Cefixime CFM 5 mcg ≤ 15 16-18 ≥ 19 

Aztreonam ATM 30 mcg ≤ 15 16-21 ≥ 22 
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F. Plasmid 

 

Setiap organisme memiliki DNA yang terletak dalam inti sel atau nukleus yang 

disebut sebagai DNA kromosomal, begitu pula bakteri. Selain DNA 

kromosomal, bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal. Plasmid 

merupakan DNA ekstrakromosomal yang berbeda karakternya dengan DNA 

kromosomal. DNA ekstrakromosomal seperti plasmid dapat bereplikasi secara 

otonom dan dapat ditemukan pada sel hidup. Didalam satu sel, dapat 

ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi namun 

semua plasmid tidak menyandikan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel 

tersebut. Umumnya plasmid menyandikan gen-gen yang diperlukan agar dapat 

bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan sehingga bila lingkungan 

kembali normal, DNA plasmid dapat dibuang (Royston, 1972).  

 

Gambar 3. Plasmid di dalam sel bakteri (http://www.addgene.org/plasmid) 

 

Bentuk plasmid adalah sirkuler double helix dengan ukuran 1 kb sampai lebih 

dari 200 kb. Ukuran plasmid sangat bervariasi tetapi pada umumnya lebih kecil 

dari ukuran bahan genetik utama sel prokaryotik, sebagai contoh plasmid 

CoIV-K30 yang ada di dalam sel E.coli hanya berukuran sekitar 2 kb. Pada 

bakteri jumlah plasmid yang dimiliki bervariasi bahkan sampai ribuan ataupun 

tidak memiliki plasmid. 

http://www.addgene.org/plasmid


26 

 

Berdasarkan jumlah plasmid di dalam sel, plasmid dapat dibedakan menjadi: 

 

1. Low copy number plasmid, dimana plasmid memiliki kemampuan replikasi 

rendah sehingga dalam satu sel hanya mengandung satu atau beberapa 

plasmid yang sama saja. 

2. High copy number plasmid, dimana plasmid memiliki kemampuan replikasi 

tinggi sehingga dalam satu sel mengandung banyak plasmid yang sama, 

hingga ribuan. Contohnya plasmid pada bakteri E.coli.  

Plasmid juga memiliki bentuk yang beragam, antara lain: 

1. Supercoiled (covalently closed-circular) 

            DNA plasmid berbentuk sirkular dengan bentuk rantai yang terpilin. 

2. Relaxed circular 

Kedua ujung DNA menyatu tapi pasangan basanya tidak sempurna 

3. Supercoiled denature 

             Kedua ujung DNA menyatu tapi pasangan basanya tidak sempurna. 

4. Nicked open circular 

             Rantai DNA yang terpotong pada salah satu sisi saja. 

5.  Linier  

             Rantai DNA lurus yang terpotong pada kedua sisinya 

 

Sebagian besar plasmid memiliki struktur sirkuler, namun ada juga plasmid 

linear yang dapat ditemukan pada mikroorganisme tertentu, seperti Borrelia 

burgdorferi dan Streptomyces (Hinnebusch and Barbour, 1991). Berbagai 

macam bentuk plasmid itu akan mempengaruhi kecepatan migrasi plasmid 

dalam elektroforesis. Urutan migrasi bentuk-bentuk plasmid tersebut dari 

yang paling cepat adalah supercoiled, supercoiled denaturated, relaxed 
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circular, dan nicked open circular. Bentuk plasmid yang semakin kecil atau 

ramping akan lebih mudah bergerak melalui pori gel agarose sehingga akan 

mencapai bagian bawah terlebih dahulu. 

 

Plasmid biasanya digunakan dalam teknologi DNA rekombinan 

menggunakan E.coli sebagai host, sehingga dalam rekayasa genetika plasmid 

sering digunakan sebagai vektor untuk membawa gen-gen tertentu 

selanjutnya akan mengekspresikan produk komersial tertentu seperti insulin, 

interferon, dan berbagai enzim (Stanfield, 1996). Penggunaan plasmid dalam 

DNA rekombinan dilakukan karena plasmid memiliki tiga region yang 

berperan penting untuk DNA kloning, yaitu replication origin, marker yang 

memungkinkan adanya seleksi (biasanya gen resistensi antibiotik) dan region 

yang mampu disisipi oleh fragmen DNA dari luar (Lodish et al., 2000). 

Plasmid hanya memberikan sifat istimewa yang dimiliki oleh bakteri tersebut 

misalnya resistensi terhadap antibiotik. Beberapa karakteristik dari plasmid 

yang patut diketahui antara lain : dapat ditransfer ke bakteri lain dan memiliki 

ori (origin of replication) sehingga mampu mereplikasi diri tanpa pengaturan 

dari DNA kromosom. Replikasi dimulai dari titik ori hingga semua plasmid 

tereplikasi. 

 

Dalam rekayasa genetika, plasmid digunakan sebagai vektor untuk kloning 

DNA. DNA vektor yang sering digunakan adalah plasmid yang berukuran  

1-250 kb (Brown, 1991). Selain itu plasmid juga banyak digunakan untuk 

perbanyakan jumlah DNA tertentu sehingga bisa mengekspresikan gen 

tertentu. Alasan utama penggunaan plasmid adalah karena plasmid memiliki 
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peta restriksi, adanya marker sehingga dapat diketahui apakah gen insert 

masuk atau tidak, memiliki copy number yang besar, dan mudah dimodifikasi 

sesuai tujuan tertentu. 

 

Biasanya replikasi DNA plasmid dilakukan oleh seperangkat enzim yang 

sama dengan yang dipakai untuk duplikasi kromosom bakteri. Beberapa 

plasmid berada dalam “kontrol ketat” (stringed control), yang berarti 

replikasi plasmid itu digabungkan dengan replikasi inang, sehingga dalam 

tiap sel bakteri hanya akan ada satu atau paling banyak beberapa copi 

plasmid. Sebaliknya, plasmid yang berada dalam “kontrol longgar” (relaxed 

control), mempunyai jumlah kopi antara 10-200, dan jumlah ini dapat 

ditingkatkan lagi sampai beberapa ribu setiap sel apabila sintesis protein 

inang dihentikan, misalnya perlakuan dengan kloramfenikol. Dengan tidak 

adanya sintesis protein, replikasi plasmid dengan“ kontrol longgar” tadi terus 

berlanjut, sedang replikasi DNA kromosom dan plasmid yang”ketat” berhenti  

(Mubarika, 1990). Ukuran plasmid yang kurang dari 10 kb adalah yang 

terbaik untuk wahana kloning (Brown,1991).  

 

G.  Klasifikasi Plasmid 

 

 Sebagian besar klasifikasi plasmid berdasarkan karakteristik utama yang  

disandi gen plasmid. Menurut Brown (1991), ada 5 tipe klasifikasi plasmid 

yaitu: 

1. Fertiliti plasmid (F plasmid) yang hanya membawa gen tra yang memiliki 

karakteristik kemampuan untuk meningkatkan konjugasi transfer plasmid, 

contohnya F plasmid pada E.coli. 
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2. Resistensi (R plasmid ) membawa gen yang menyebabkan bakteri resisten 

terhadap satu atau lebih antimikroba, seperti kloramfenikol, ampisillin, 

dan mercury. R plasmid sangat penting bagi dunia mikrobiologi klinik 

karena kemampuannya menyebarkan bakteri ke alam seperti ditemukan  

pada infeksi bakteri. Contohnya RP 4, umumnya ditemukan pada 

Pseudomonas tetapi juga muncul pada bakteri lain. 

3. Cool plasmid mengandung colistin yaitu protein yang dapat membunuh 

bakteri yang lain, contohnya ColE 1 dari E.coli. 

4. Degradasi plasmid membantu bakteri untuk memetabolisme molekul yang 

tidak biasa dimetabolisme seperti toluen dan asam salisilat. 

5. Virulensi plasmid merupakan plasmid yang menyebabkan penyakit 

dikotiledon pada tanaman. 

Resistensi yang disebabkan oleh plasmid dapat disebarkan atau ditularkan dari 

satu jenis spesies ke spesies lainnya dengan cara transduksi, transformasi, dan 

konjugasi. 

 

H. Teknik Biologi Molekuler 

 

1. Isolasi Plasmid 

 

Plasmid memiliki fungsi yang bisa dimanfaatkan keuntungannya, maka ada 

banyak cara yang digunakan untuk mengisolasi plasmid tersebut. Plasmid 

yang diisolasi berasal dari bakteri. Proses isolasi plasmid dikenal sebagai 

prose mini preparation karena jumlahnya hanya sekitar 1-20µg, sedangkan 

untuk jumlah yang lebih besar (100-200 µg) digunakan midi preparation atau 

maxi preparation untuk jumlah yang lebih besar dari 200 µg. 
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Dalam proses mengisolasi suatu plasmid dari bakteri, terdapat 3 tahap penting 

yang dilakukan , yaitu pemecahan dinding sel bakteri, denaturasi DNA 

kromosom, dan pemisahan DNA plasmid dari debris membran sel, organel sel, 

dan pengotor lainnya. Metode yang dapat digunakan untuk isolasi plasmid antara 

lain yaitu boilling lysis, lysis with detergent, mechanical lysis, alkaline lysis, dan 

enzimatic digestion. Salah satu metode isolasi plasmid yang umum digunakan 

dalam teknologi rekayasa genetika adalah metode alkaline lysis. Ekstraksi  DNA 

plasmid dengan metode alkaline lysis relatif sederhana dan mampu menghasilkan 

plasmid yang cukup murni untuk didigesti menggunakan enzim restriksi. Prinsip 

metode ini adalah alkaline selektif dari denaturasi DNA kromosomal berbobot 

molekul tinggi, sedangkan covalently closed circular DNA tetap berbentuk untai 

ganda (tidak terdenaturasi) (Doly, 1979).  

 

Secara umum, metode ini terdiri atas 5 langkah, yaitu kultur sel dan pemanenan, 

resuspensi sel, lisis, netralisasi serta pembersihan. Pengkulturan sel merupakan 

langkah pertama dalam isolasi plasmid. Ketika pertumbuhan bakteri yang cukup 

sudah tercapai, pellet sel diambil dengan cara sentrifugasi sehingga terpisah dari 

mediumnya (Nick, 2007). Resuspensi pellet sel dilakukan dengan larutan 

(biasanya disebut larutan 1, atau sejenisnya dalam kit) yang mengandung Tris 

EDTA, glukosa, dan RNase A, kation divalen seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

 sangat 

penting untuk aktivitas DNase dan integritas dinding sel bakteri. EDTA 

mengkelat ion divalen dalam larutan sehingga mencegah DNase dari perusakan 

plasmid dan juga membantu mendestabilisasi dinding sel. Glukosa menjaga 

tekanan osmosis sehingga sel tidak pecah, sedangkan RNase A berfungsi untuk 

mendegradasi RNA selluler ketika lisis (Nick, 2007). Buffer lisis sering disebut 
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larutan 2 mengandung NaOH dan detergen SDS (Sodium Dodesil Sulfat). SDS 

berfungsi untuk melarutkan membran sel. NaOH membantu memecah dinding sel, 

namun yang lebih penting NaOH ini mengganggu ikatan hidrogen antara basa-

basa DNA, mengubah untai ganda DNA (dsDNA), baik DNA genomik (DNA 

kromosomal) maupun plasmid, menjadi untai tunggal DNA (ssDNA) dalam sel. 

Proses ini disebut dengan denaturasi dan merupakan bagian sentral dari prosedur 

secra keseluruhan, sehingga metode ini disebut alkaline lysis. SDS juga 

mendenaturasi sebagian besar protein sel, yang membantu proses pemisahan 

protein dari plasmid pada langkah selanjutnya (Nick, 2007). Netralisasi dilakukan 

dengan penambahan Kalium Asetat (larutan 3). Penambahan larutan ini akan 

menurunkan tingkat kebasaan campuran. Dibawah kondisi tersebut, ikatan 

hidrogen antara basa-basa pada untai tunggal DNA dapat kembali terbentuk, 

sehingga ssDNA dapat berenaturasi menjadi dsDNA. Tahap ini adalah bagian 

yang selektif. Renaturasi mudah terjadi pada plasmid DNA yang kecil dan 

sirkular, sedangkan DNA genomik berukuran sangat besar sehingga tidak 

mungkin melekat kembali secara tepat. Oleh karena itu, pencampuran secara hati-

hati sangatlah penting. Pengocokan dengan vortex akan menyebabkan DNA 

genomik patah dan menghasilkan patahan-patahan yang lebih pendek yang dapat 

terenaturasi sehingga mengkontaminasi plasmid (Nick, 2007). Plasmid untai 

ganda mudah terlarut dalam larutan, sedangkan untai tunggal genomik, SDS dan 

protein sel yang terdenaturasi melekat bersama melalui interaksi hidrofobik untuk 

membentuk flokulat putih. Flokulat ini dapat dengan mudah dipisahkan dari 

larutan plasmid DNA dengan sentrifugasi (Nick, 2007).  
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Plasmid telah dipisahkan dari sebagian besar debris sel tetapi terdapat pada  

 

larutan  yang mengandung banyak garam, EDTA, RNase, dan residu  

 

protein sel sehingga tidak dapat langsung digunakan. Langkah selanjutnya adalah 

membersihkan larutan dan mengkonsentrasikan plasmid DNA. 

 

Pada kit isolasi plasmid, cara umum yang digunakan adalah dengan menggunakan 

kolom silika. Metode ini menawarkan proses yang mudah untuk membersihkan 

DNA plasmid. Prinsipnya adalah penambahan garam chaotropic ke dalam sampel 

untuk mendenaturasi untai ganda DNA dengan cara mengganggu ikatan hidrogen 

antar basa. Dibawah kondisi ini, DNA akan secara selektif terikat pada resin silika 

pada kolom, yang memungkinkan DNA tersebut terpisah dari sisa sampel. Setelah 

pencucian, DNA dielusikan dari kolom dengan larutan rendah garam yang 

memungkinkan terjadinya renaturasi DNA, menyebabkan DNA tersebut 

kehilangan afinitas terhadap silika. Keuntungan metode ini terdapat pada segi 

kenyamanan, relatif cepat, dan pengguna dapat memproses sampel dalam jumlah 

besar, sedangkan kekurangannya adalah cukup mahal dan terkadang garam 

chaotropic masih terbawa pada plasmid (Nick, 2007). 

 

2. Elektroforesis Gel Agarosa 

 

Elektroforesis gel adalah teknik untuk memisahkan molekul seperti DNA, RNA, 

atau protein berdasarkan tingkat migrasi molekul bermuatan pada gel agarosa 

yang dialiri arus listrik. Ketika ditempatkan pada daerah bermuatan listrik, 

molekul yang bermuatan akan bermigrasi menuju kutub positif atau negatif 

bergantung pada muatannya. Berbeda dengan protein yang bisa memiliki baik 

muatan positif maupun negatif, molekul DNA mempunyai muatan negatif  yang 
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konstan sehubungan dengan gugus fosfat penyusun DNA (Yuwono, 2005). 

Molekul DNA ditempatkan dalam suatu medium kemudian dialiri arus listrik dari 

satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya sehingga molekul tersebut akan 

bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kecepatan migrasi DNA tergantung 

pada perbandingan muatan terhadap massanya, serta tergantung pula pada bentuk 

molekulnya (Sambrook and Russel, 2001).  

 

Laju migrasi DNA dalam medium yang dialiri medan listrik berbanding terbalik 

dengan massa DNA. Fragmen DNA yang berukuran kecil akan bermigarasi lebih 

cepat dibandingkan dengan fragmen DNA yang berukuran lebih besar, sehingga 

fragmen DNA dapat terpisah berdasarkan ukuran panjangnya (Yuwono, 2005). 

 

Medium yang umum digunakan dalam teknik elektroforesis yaitu gel agarosa. Gel 

agarosa merupakan suatu bahan semi padat berupa polisakarida yang diekstraksi 

dari rumput laut. Gel agarosa digunakan untuk memisahkan fragmen DNA 

beukuran 50-20.000 pasang basa (pb) dan prosesnya dijalankan secara horizontal 

(Sambrook and Russel, 2001). Gel agarosa dibuat dengan melarutkannya dalam 

suatu buffer. Buffer yang digunakan untuk melarutkan gel agarosa harus sama 

dengan Buffer yang digunakan pada tanki aparatus elektroforesis. Buffer yang 

umum digunakan yaitu tris asetat-EDTA (TAE) atau tris-borat EDTA (TBE) 

(Yuwono, 2005).  

 

DNA penanda standar (marker) digunakan untuk mengetahui ukuran fragmen 

DNA yang dipisahkan. Marker terdiri dari beberapa fragmen yang telah diketahui 

ukurannya. Marker dibuat dari plasmid yang telah direkayasa dan dipotong 

dengan enzim restriksi tertentu menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang telah 
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diketahui ukurannya. Pada saat dilakukan elektroforesis, marker bersama- sama 

dengan fragmen DNA yang ingin diketahui ukurannya terpisah membentuk pita. 

Pita DNA yang ingin diketahui ukurannya dibandingkan dengan pita- pita DNA 

yang terbentuk dari marker, sehingga ukuran fragmen DNA tersebut dapat 

diperkirakan ukurannya (Sambrook et al., 1989).  

 

Fragmen DNA yang telah terpisah divisulisasi dengan penambahan agen 

interkalasi, yaitu etidium bromida (Etbr). Etidium bromida merupakan suatu 

senyawa yang dapat berikatan di antara ikatan basa nitrogen DNA dan dapat 

berpendar di bawah sinar UV. Jumlah DNA yang dapat dideteksi dengan cara ini 

mencapai ng per satu pita (Sambrook et al., 1989). 

  

 

 

 

 


