
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit infeksi merupakan penyebab tingginya angka kesakitan dan

kematian di dunia. Salah satu jenis penyakit infeksi adalah infeksi

nosokomial. Infeksi ini menyebabkan 1,4  juta kematian setiap hari di

seluruh dunia (WHO, 2005). Di Indonesia, khususnya di 10 Rumah Sakit

Umum Pendidikan, infeksi nosokomial cukup tinggi yaitu 6-16% dengan

rata-rata 9,8% pada tahun 2010 (Nugraheni, 2012). Selain menjadi

penyebab mortalitas dan morbiditas, infeksi nosokomial dapat menambah

keparahan penyakit dan stres emosional yang mengurangi kualitas hidup

pasien (Luqmanul, 2012).

Pada umumnya infeksi nasokomial disebabkan oleh bakteri gram negatif

terutama kelompok Enterobacteriaceae (seperti, E. coli, Enterobacter,

Klebsiella, Proteus, Shigella dan lain lain) yang merupakan kelompok

batang gram negatif yang besar dan heterogen; dengan habitat alaminya di

saluran cerna manusia dan hewan. Spesies yang penting dalam bidang medis

adalah Escherichia coli (E. coli), selain itu infeksi tersebut sering bersifat

asimtomatik (Jawetz, 2008., Lytsy, 2010., Severin et al., 2009).
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Infeksi nosokomial dapat terjadi akibat proses penyebaran dari sumber

pelayanan kesehatan. Salah satu sumber penularan adalah petugas kesehatan

yaitu perawat, yang dapat menyebarkan infeksi melalui kontak langsung.

Cara penularannya melalui tangan petugas dan personil kesehatan lainnya

yang kurang menerapkan prinsip steril serta kurangnya menjaga personal

hygiene, jarum infeksi, kateter intravena, kasa pembalut, dan cara yang

keliru dalam menangani luka (Darmadi, 2008 dan Luqmanul, 2012).

Selain itu pengendalian infeksi nosokomial yang disebabkan E. coli dapat

diatasi dengan menggunakan berbagai golongan antibiotika seperti

antibiotika golongan penicilin, aminoglikosida, sefalosporin, dan

kotrimoksazol yang mekanisme kerja obatnya berbeda-beda (Jawetz et al,

2008). Berdasarkan penelitian yang ada menyimpulkan bahwa antibiotika

golongan penisilin (amoksisilin dan ampisilin) dan sefalosporin (generasi I,

II, III) yang biasanya disebut sebagai antibiotik beta laktam sudah banyak

mengalami resistensi sehingga tidak lagi digunakan sebagai pengobatan

pertama pada infeksi E. coli (Subandiyah, 2004).

Antibiotika golongan beta laktam dapat mengalami resisten disebabkan oleh

produksi enzim beta laktam dan enzim Extended Spektrum Beta Laktamase

(ESBL). Gen pengkode enzim beta laktam dan ESBL pada bakteri paling

banyak berada dalam plasmid dan plasmid sangat mobile hal ini

menyebabkan mudahnya berpindah gen resistensi pada bakteri lain.

Terbukti bahwa angka kejadian oleh bakteri penghasil ESBL semakin

meningkat di seluruh dunia (Tumbarello, 2010). Selain itu, dari penelitian
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dilaporkan bahwa bakteri penghasil enzim ESBL menyebabkan morbiditas

dan mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan bakteri non-ESBL (Winarto,

2009).

Pasien rawat inap berisiko sangat tinggi untuk terjadinya infeksi nosokomial

karena berbagai alasan. Mereka cenderung lebih rentan terhadap infeksi

karena kondisi penyakit yang mendasari mereka, tetapi risiko mereka

diperparah ketika pasien menjalani prosedur invasif. Jika pasien terganggu

sistem kekebalannya, maka mikroorganisme yang biasanya tidak patogen

mampu menyebabkan penyakit. Selain itu, lingkungan rumah sakit

mendukung terjadinya resistensi terhadap antibiotik pada mikroba patogen

sehingga menyulitkan pengobatan infeksi karena kuman patogen resistan

terhadap obat. Sehingga kemungkinan terjadi perbedaan keberadaan infeksi

nosokomial di ruang rawat inap dewasa dan ruang rawat inap anak.

(Setianto, Lutfan, dan Andaru, 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2012) didapatkan hasil

sebanyak 19 sampel bakteri E. coli berasal dari isolat yang didapatkan di

Rumah sakit Abdul Moeloek dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

Lampung. Dari hasil uji resistensi didapatkan 15 sampel E. coli yang

resisten terhadap antibiotika sefotaksim dan seftazidim, sedangkan untuk

hasil uji konfirmasi didapatkan bahwa 4 isolat positif penghasil ESBL dan

diketahui bahwa isolat tersebut berasal dari Rumah Sakit Abdul Moeloek.

Di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek sendiri belum dilakukan pengujian

untuk mengetahui uji sensitivitas antibiotika dan keberadaan enzim beta
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laktam dan enzim ESBL dari feses perawat. Kemungkinan terdapat

perbedaan uji sensitivitas antibiotika dan keberadaan ESBL pada

Escherichia coli dari feses tenaga medis di ruang rawat inap dewasa dan

ruang rawat inap anak. Pengujian ini perlu dilakukan mengingat dampak

klinis yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri penghasil enzim ESBL

menimbulkan tantangan yang besar dalam penanganan terhadap infeksi

nosokomial yang bisa terjadi akibat penularan oleh perawat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian apakah terdapat perbandingan uji sensitivitas antibiotika dan

keberadaan extended spectrum beta laktamase (ESBL) pada Escherichia

coli dari feses tenaga medis di ruang rawat inap dewasa dan ruang rawat

inap anak RSUD.Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah apakah terdapat perbedaan uji sensitivitas antibiotika dan

keberadaan extended spectrum beta laktamase (ESBL) pada Escherichia

coli dari feses tenaga medis di ruang rawat inap dewasa dan ruang rawat

inap anak RSUD.Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan uji sensitivitas

antibiotika dan keberadaan extended spectrum beta lactamase (ESBL)
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yang dihasilkan bakteri Escherichia coli sampel feses tenaga medis di

ruang rawat inap dewasa dan ruang rawat inap anak RSUD Abdul

Moeloek Bandar Lampung.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui flora normal apa saja yang terdapat pada feses perawat.

2. Mengetahui sensitifitas dari Escherichia coli terhadap antibiotik

seperti amoksisilin klavulanat, cefotaxim, ceftazidim, amoksisilin,

tobramicin, gentamicin, ampisilin, cefadroxil, cefuraxime,

sulfametoxazol, ciprofloxacin, dan norfloxacin.

3. Mengetahui perbedaan uji sensitivitas bakteri E. coli di ruang rawat

inap dewasa dan anak terhadap antibiotika amoksisilin, ampisilin,

cefuroxime, cefadroxil, dan sulfametoxazol.

4. Mengetahui hasil dari pemeriksaan uji konfirmasi Uji Double Disc

Test (Uji DDT) terhadap keberadaan ESBL pada E.coli.

5. Mengetahui perbandingan keberadaan ESBL dari E. coli pada ruang

rawat inap dewasa dan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan hasil yang diperoleh dapat

bermanfaat.  Adapun manfaat penelitian ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang mikrobiologi serta

menambah wawasan terkait uji sensitivitas antibiotika dan extended



6

spectrum beta laktamase (ESBL) pada Escherichia coli dari feses

tenaga medis.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

1. Bagi peneliti,  menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

perbandingan keberadaan uji sensitivitas antibiotika dan extended

spectrum beta lactamase (ESBL) yang dihasilkan bakteri Escherichia

coli pada sampel feses tenaga medis.

2. Bagi Rumah Sakit, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan

masukan untuk    penatalaksanaan infeksi oleh E. coli

3. Bagi petugas kesehatan, memberikan informasi tambahan mengenai

kepekaan bakteri terhadap antibiotik seperti golongan penicilin,

aminoglikosida, kuinolon, sefalosporin, dan kotrimoksazol dari

bakteri Escherichia Coli.

4. Bagi Universitas Lampung, menambah sumber pengetahuan dalam

kepustakaan Universitas Lampung.

5. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

gambaran untuk penelitian lebih lanjut.


