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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 

 

Setelah dilakukan penelitian mengenai mikroorganisme udara di inkubator 

bayi Unit Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek 

pada 16 inkubator bayi, didapatkan 13 sampel positif tumbuh bakteri dan 3 

sampel tidak tumbuh bakteri/negatif dapat dilihat pada tabel 4.  

 

Tabel 3.  Hasil Penghitungan Angka Kuman Pada Inkubator Bayi  

 

Sampel Jumlah koloni 

(CFU) 

Angka Kuman Indeks angka kuman 

(CFU/m
3
) 

1 5 5 cfu/0,12255m
3
 40,8 cfu/m

3
 

2 13 13cfu/0,12255m
3 

106,08 cfu/m
3
 

3 1 1cfu/0,12255m
3 

8,16 cfu/m
3
 

4 2 2cfu/0,12255m
3 

16,32 cfu/m
3
 

5 10 10cfu/0,12255m
3 

81,6 cfu/m
3
 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 1 1cfu/0,12255m
3 

8,16 cfu/m
3
 

10 8 8cfu/0,12255m
3 

65,28 cfu/m
3
 

11 6 6cfu/0,12255m
3 

48,96 cfu/m
3
 

12 2 2cfu/0,12255m
3 

16,32 cfu/m
3
 

13 7 7cfu/0,12255m
3 

57,12 cfu/m
3
 

14 3 3cfu/0,12255m
3 

24,48 cfu/m
3
 

15 22 22cfu/0,12255m
3 

179,52 cfu/m
3
 

16 3 3cfu/0,12255m
3
 24,48 cfu/m

3
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Dari tabel di atas, setelah indeks angka kuman inkubator dibandingkan 

dengan indeks angka kuman berdasarkan standar kualitas udara sebesar 

200 CFU/m
3
, didapatkan bahwa indeks angka kuman di inkubator bayi 

masih sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit 

berdasarkan Permenkes. 

 

 

Hasil identifikasi bakteri berdasarkan isolasi dan uji biokimia dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.  Hasil Identifikasi Bakteri 

 

Sampel Agar Darah Mac Conkey 

1 Neisseria sp. - 

2 Neisseria sp. Enterobacter aerogenes 

3 Neisseria sp. - 

4 Neisseria sp. Pseudomonas aerogenosa 

5 Neisseria sp. - 

6 - - 

7 - - 

8 - - 

9 Staphylococcus aureus - 

10 Neisseria sp. Shigella sp. 

11 Neisseria sp. Klebsiella pneumonia 

12 Streptococcus pneumonia - 

13 Neisseria meningitides Escherichia coli 

14 Neisseria sp. - 

15 Neisseria sp. Shigella sp. 

16 Neisseria sp. Salmonella sp. 
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Isolasi jamur pada media SDA diidentifikasi secara mikroskopis dengan 

melihat miselium, kantung spora, dan tipe hifa sehingga didapatkan hasil 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.  Hasil Identifikasi Jamur Pada media SDA 

 

Nomor Sampel Nama Spesies  

1 Rhizopus sp. 

2 - 

3 Rhizopus sp. 

4 Rhizopus sp. 

5 Saccharomyces sp. 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 Rhizopus sp. 

12 - 

13 Penicillium sp. 

14 - 

15 Aspergillus sp. 

16 - 

   

 

 

B. Pembahasan 

 

 

Hasil pemeriksaan bakteri udara pada inkubator bayi menggunakan media 

PCA, didapatkan 13 sampel positif tumbuh bakteri dengan indeks angka 

kuman mulai dari 8,16 cfu/m
3
 dan yang tertinggi 179,52 cfu/m

3
.  Besar 

Indeks angka kuman menunjukkan jumlah koloni kuman yang ada di 

udara.  Indeks ini merupakan indikator adanya pencemaran udara.  Setelah 

dibandingkan dengan indeks angka kuman berdasarkan Permenkes untuk 

ruang perawatan bayi dan prematur sebesar 200cfu/m
3
, tabel penghitungan 

angka kuman menunjukkan bahwa angka kuman untuk inkubator masih 
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sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.  Adanya 

bakteri atau jamur udara di inkubator menunjukkan adanya pencemaran 

udara.  Walaupun indeks angka kuman masih memenuhi persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit, tidak menutup kemungkinan terjadinya 

infeksi nosokomial mengingat kondisi pasien yang dirawat di ruangan 

tersebut rentan terjadinya infeksi karena sistem imun masih lemah. 

   

Banyak tidaknya jumlah koloni ditentukan oleh paparan udara dari luar 

serta kurangnya higienitas tenaga medis dalam melakukan tindakan 

terhadap pasien di dalam inkubator bayi.  Angka kuman di udara juga 

dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Suhu yang tinggi akan 

menyebabkan kelembaban yang tinggi dan mengakibatkan perkembangan 

kuman pathogen meningkat sehingga memicu terjadinya infeksi (Pelczar 

et al., 2008).  Inkubator bayi mempunyai pengaturan suhu 31
o
C-38

o
C yang 

disesuaikan dengan suhu tubuh bayi dan kelembaban 75%-85% RH untuk 

menjaga stabilitas suhu tubuh bayi (36,5
o
C-37,5

o
C) sehingga kecil 

kemungkinan terjadinya resiko infeksi melalui udara yang tercemar 

(Syaryadhi et al., 2005).    

 

Dari hasil identifikasi koloni bakteri dengan uji biokimia didapatkan 

berbagai bakteri kontaminan udara pada inkubator yaitu Neisseria sp., 

Neisseria meningitidis, E.coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 

aerogenosa, Klebsiella pneumonia, Shigella sp., dan Salmonella sp. 

 

Neisseria sp. merupakan bakteri udara paling banyak (55%) yang 

ditemukan di inkubator bayi unit perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah 
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Dr. Abdul Moeloek.  Bakteri ini merupakan flora normal saluran nafas 

manusia serta jarang menyebabkan penyakit.  Neisseria meningitides 

merupakan bakteri pathogen yang masuk melalui nasofaring.  Bakteri ini 

terpapar di udara melalui udara pernafasan, batuk, bersin, atau lewat 

percikan ludah.  Bila daya tahan tubuh pejamu abnormal, bakteri tersebut 

dapat menimbulkan infeksi saluran nafas bagian atas yang kemudian 

masuk kedalam peredaran darah sehingga menyebabkan meningitis 

(Jawetz et al., 2007). 

 

Bakteri selanjutnya yang ditemukan pada udara di inkubator bayi unit 

perinatologi adalah Staphylococcus aureus.  Staphylococcus aureus 

merupakan flora normal saluran nafas pada manusia.  Bakteri ini juga 

ditemukan di udara bersifat pathogen invasif sehingga apabila bakteri 

tersebut masuk melalui saluran pernafasan dapat menyebabkan  

pneumonia pada infeksi primer ataupun sekunder.  Jika Staphylococcus 

menyebar luas dalam darah dapat menyebabkan infeksi paru (Jawetz et al., 

2007 ; Warsa, 1994).   

  

 Selain Staphylococcus aureus, juga ditemukan Streptococcus pneumonia.  

Streptococcus pneumonia normalnya terdapat di saluran nafas sekitar 5-

40%.  Apabila bakteri ini terdapat di udara dan melebihi batas angka 

kuman dan daya tahan tubuh pejamu abnormal, bakteri tersebut akan 

masuk ke saluran pernafasan sehingga dapat menyebabkan pneumonia, 

sinusitis, dan bronchitis (Jawetz et al., 2007). 
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Bakteri terbanyak kedua yang ditemukan pada udara di inkubator unit 

perinatologi adalah Shigella sp.  Bakteri ini mempunyai habitat asli di 

saluran cerna dan bersifat pathogen.  Apabila bakteri ini tersebar di udara 

dapat menimbulkan enteritis dan enterokolitis.  Kedua penyakit tersebut 

merupakan penyakit menular melalui udara yang disebabkan bakteri 

shigella (Jawetz et al, 2007; Hariadi, 1993).   

  

Bakteri Gram negatif lainnya yang ditemukan adalah Enterobacter 

aerogenes dan E.coli.  Bakteri ini merupakan flora normal usus, bakteri 

tersebut ditemukan di udara bersifat sementara.  Bakteri tersebut bersifat 

pathogen di udara.  Apabila melebihi batas angka kuman, bakteri itu dapat 

masuk ke saluran nafas kemudian beredar dalam darah sehingga 

menyebabkan meningitis (Jawetz et al, 2007). 

   

Adanya Shigella sp., E.coli,  dan Enterobacter aerogenes di udara terkait 

dengan kotoran manusia yg terbawa oleh aliran udara (Athanasios, 2013).  

Terpaparnya bakteri-bakteri tersebut pada udara di inkubator berasal dari 

feses bayi yang terbawa aliran udara saat petugas medis sedang 

membersihkan dan mengganti popok bayi dalam inkubator.    

 

Jenis bakteri Gram negatif lain yang mengkontaminasi udara dan dapat 

menyebabkan bahaya pada saluran pernafasan adalah Klebsiella 

pneumonia dan Pseudomonas aeruginosa. 

 

Klebsiella pneumonia banyak ditemukan di mulut, kulit, saluran usus, dan 

udara namun habitat alami dari bakteri ini adalah di tanah.  Bakteri ini 
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terdapat dalam saluran nafas sekitar 5% dari orang normal.  Apabila 

bakteri ini lebih dari normal pada udara dan terhirup melalui saluran 

pernafasan, maka dapat menimbulkan pneumonia dan bronkopneumoniae 

(Jawetz et al., 2007). 

   

Pseudomonas aeruginosa banyak ditemukan di tanah, air, tumbuh-

tumbuhan, dan binatang.  Bakteri ini sering terdapat di dalam flora normal 

usus dan pada kulit manusia dalam jumlah kecil.  Pseudomonas 

aeruginosa tersebar luas di alam dan biasanya terdapat di lingkungan 

rumah sakit yang lembab.  Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit 

pneumonia yang disebabkan nekrosis bila daya tahan tubuh pejamu 

abnormal (Jawetz et al,, 2007).  

 

Bakteri yang ditemukan hampir sama dengan bakteri yang diperoleh Lia 

dkk, pada tahun 2007 yang melakukan penelitian di ruang perawatan sub 

Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.  Bakteri 

udara yang paling banyak adalah Staphylococcus epidermidis, kemudian 

terbanyak kedua terdapat bakteri E. coli, selanjutnya terdapat jenis bakteri 

lain seperti Streptococcus β hemolitikus, Streptococcus aureus, dan 

Pseudomonas aeruginosa.  Namun yang membedakan adalah 

didapatkannya bakteri Neisseria sp. yang merupakan bakteri terbanyak 

ditemukan pada udara di inkubator bayi unit perinatologi. Selain itu 

terdapat juga jenis-jenis bakteri lain yang membedakan seperti 

Streptococcus pneumoniae, klebsiella pneumoniae, Shigella sp., dan 

Enterobacter aerogenes. 
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Pada penelitian di unit lain mengenai kualitas mikrobiologi udara di 

Rumah Sakit Daerah Dr. Abdul Moeloek, seperti di ruang bedah saraf 

yang dilakukan oleh Tutik pada tahun 2009, bakteri yang ditemukan di 

udara adalah  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylooccus sapropthycus, Streptococcus sp., Salmonella sp., dan 

Shigella sp.  

 

Hasil pemeriksaan dan identifikasi jamur udara di inkubator Unit 

Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Bandar 

Lampung diperoleh empat jenis jamur yaitu Rhizopus sp., Saccharomyces 

sp., Penicillium sp., dan Aspergillus sp.  Jamur-jamur tersebut termasuk 

mempunyai kemampuan menghasilkan dan menyebarkan spora melalui 

udara.  Umumnya jamur yang tersebar di udara menginfeksi melalui 

mekanisme yang disebut droplet infection, yaitu suatu proses penyebaran 

spora melalui butir-butir debu atau melalui residu tetesan air ludah yang 

kering (Brooks, 2008).  

   

Rhizopus sp. merupakan jamur terbanyak yang ditemukan pada udara di 

inkubator Unit Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul 

Moeloek.  Jamur ini biasanya tumbuh pada roti, sayuran, buah-buahan, 

dan produk makanan lainnya.  Namun apabila jamur tersebut tersebar di 

udara dan terhirup melalui saluran pernafasan, secara klinis dapat 

menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe II dan III seperti asma dan 

pneumonitis hipersensitivitas (Pelczar, 2008; Anonim, 2000). 
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Jamur lainnya yang ditemukan yaitu Aspergillus sp. dan Penicicllium sp.  

Aspergillus sp. merupakan kapang pathogen yang sering mencemari udara.  

Aspergillus sp. tersebar di udara dapat masuk melalui saluran nafas dan 

menyebabkan bronchopulmonary, radang paru, dan pulmonary 

aspergillosis (Soubani et al., 2002).   

Penicillium sp. juga dapat mengakibatkan asma, rhinitis, dan sinusitis 

apabila menyerang saluran nafas (Curtis et al., 2004; Mazur et al., 2006). 

 

Adanya Aspergillus sp.,  Rhizopus sp., dan Penicillium sp. yang tersebar di 

udara melalui butir-butir debu atau melalui residu tetesan air ludah yang 

kering (Bonang, 1986).  Sumber kontaminasi jamur pada udara di 

inkubator bayi tersebut berasal dari udara di luar yang masuk ke dalam 

inkubator saat petugas medis melakukan tindakan kesehatan.  

Pertumbuhan jamur juga dipengaruhi oleh kontaminasi sistem kelembaban 

akibat inkubator yang terlalu sering dibuka.  

 

Hasil penelitian lain mengenai jamur udara juga diperoleh Lia dkk, pada 

tahun 2007 yang melakukan penelitian di ruang perawatan sub Bagian 

Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.  Jamur yang 

ditemukan hampir sama yaitu Rhizopus sp. yang merupakan jamur 

terbanyak, Aspergillus niger, Trichosporon sp., dan Penicilluim sp.  Begitu 

pula penelitian yang dilakukan di ruang Bedah Saraf Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Abdul Moeleok, ditemukan jamur Rhizopus sp., Aspergillus 

sp., Mucor sp., Nicordia sp., dan Streptomices sp. 
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Berdasarkan beberapa penelitian di tempat lain mengenai mikroorganisme 

(bakteri dan jamur) udara di atas maka hasilnya hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan di inkubator unit perinatologi RSUAM.  

Walaupun indeks angka kuman masih memenuhi persyaratan kesehatan 

lingkungan rumah sakit, bila daya tahan tubuh pejamu lemah maka 

bakteri-bakteri dan jamur tersebut yang tadinya tidak bersifat pathogen 

dapat menimbulkan penyakit atau bersifat oportunis. 

Dengan diketahuinya pencemaran bakteri dan jamur udara di inkubator 

bayi unit perinatologi RSUAM, maka perlu dilakukan upaya pencegahan 

infeksi karena pada umumnya pasien yang dirawat mempunyai daya tahan 

tubuh lemah sehingga sangat rentan terhadap infeksi.  Oleh karena itu 

perlu upaya pencegahan yang melibatkan seluruh tenaga medis untuk 

menjaga higienitas inkubator bayi dan petugas medis itu sendiri dalam 

mencegah infeksi nosokomial. 

 


