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ABSTRACT
Guava (Psidium guajava Linn) is found throughout Indonesia. The leaves contain tannins
that can be used as antibacterial and antifungal. The aims in this research is to determine the
antiseptic power of guava leaf as antifungal and antibacterial.
This research is pre experiments research with laboratory test to determine the inhibitory
power of guava ethanol extract as anti-bacterial and anti-fungal. Guava leaves are old made
70% ethanol extract in LPPT UGM using maseration method. The extract made 3
concentrations ie 25%, 50% and 75%. Each concentration was tested for inhibitory by knowing
the diameter of growth barrier to Candida albicans and Staphylococcus aureus. Each
concentration is repeated 5 times, resulting in 15 data. The data were analyzed descriptively to
illustrate their potential comparisons with chlorhexidine as standard materials. The extract of
guava leaf using ethanol 70% in laboratory test resulted in average inhibitory zone diameter as
follows: for mushroom C.albicans with extract 25%, 50% and 75% were 13.4mm, 17.6mm and
19.4mm. While for S. aureus is 2.2mm, 25.6mm, and 27.2mm. The effect of antifungal power of
guava leaf extract (Psidium guajava Linn.) on the growth of Candida albicans fungus is smaller
compared to Staphylococcus aureus bacteria
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ABSTRAK
Tanaman jambu biji (Psidium guajava Linn) ditemukan di seluruh kawasan Indonesia.
Daunnya mengandung tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dan antijamur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antiseptik daun jambu biji sebagai antijamur
dan antibakteri.
Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimen dengan uji laboratorium untuk
mengetahui daya hambat ekstrak ethanol daun jambu biji sebagai anti bakteri dan anti jamur.
Daun jambu biji yang sudah tua dibuat ekstrak etanol 70% di LPPT UGM menggunakan
metode maserasi. Ekstrak dibuat 3 konsentrasi yaitu 25%, 50% dan 75%. Masing-masing
konsentrasi dilakukan uji daya hambat dengan cara mengetahui diameter hambatan
pertumbuhan terhadap Candida albicans dan Staphylococcus aureus. Tiap konsentrasi
dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, sehingga menghasilkan 15 data. Data di analisis
secara diskriptif untuk menggambarkan perbandingan potensinya dengan bahan klorheksidin
sebagai bahan standar. Ekstrak daun jambu biji menggunakan etanol 70 % pada uji
laboratorium menghasilkan rata-rata diameter zona hambat sebagai berikut: untuk jamur
C.albicans dengan ekstrak 25%, 50% dan 75% adalah 13.4mm, 17.6mm dan 19.4mm.
Sedangkan untuk S. aureus adalah 2.2mm, 25.6mm, dan 27.2mm. Pengaruh daya antifungi
ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans
lebih kecil di banding terhadap bakteri Staphylococcus aureus
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1.

PENDAHULUAN
Kandidiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans,
selain dapat menyerang permukaan tubuh seperti kulit tetapi juga dapat menjadi
masalah pada rongga mulut. Selain jamur diatas, dalam rongga mulut ditemukan
bakteri yang dapat menyebabkan terbentuknya biofilm atau plak serta infeksi. Salah
satu bakteri itu adalah Staphylococcus aureus.
Upaya pencegahan dengan membunuh atau mengurangi jumlah bakteri dan
jamur dalam rongga mulut perlu dilakukan. Obat kumur yang dipakai hendaknya
mempunyai efek samping yang sangat sedikit sehingga tidak membahayakan
pemakainya, seperti rekomendasi WHO. Obat tradisional adalah suatu ramuan atau
bahan yang telah digunakan untuk pengobatan, yang berasal dari tumbuhan, hewan,
mineral, sedian sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut [1]. Obat
tradisional yang berasal dari tumbuhan menggunakan bagian-bagian tumbuhan seperti
akar, rimpang, batang, buah, daun atau bunga [2].
Daun Jambu biji telah banyak dimanfaatkan untuk mengobati diare, mencret,
dan sakit kembung. Kandungan daun jambu biji adalah senyawa tanin 9-12%, minyak
atsiri, minyak lemak dan asam malat [3]. Penelitian Claus dan Tyler, tanin mempunyai
daya antiseptik yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan bakteri atau jamur [4].
Manfaat daun jambu biji (Psidium guajava L.) dibuktikan dapat mempercepat
penyembuhan infeksi pada kulit yang biasanya di sebabkan oleh
bakteri
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Escherichia coli, Salmonella typhi, Proteus
mirabilis, dan Shigella dysenteria [5] .Ekstrak daun jambu biji diperoleh dengan cara
maserasi memakai larutan etanol. Konsentrasi ehanol yang digunakan mempengaruhi
jumlah tannin dalam ekstrak. Menurut penelitian Erfan Yudapraja (2012) kadar etanol
70 % menarik tanin lebih banyak dan merupakan konsentrasi optimal untuk
menghasilkan yield [6].
Berdasarkan uraian diatas diperlukan pengujian ekstrak daun jambu biji untuk
mengetahui kegunaan sebagai antiseptik terhadap mikroorganisme bakteri dan jamur.
Penelitian ini diperlukan sebagai dasar teori dan dasar praktis dalam memanfaatkan
daun jambu biji sebagai bahan obat tradisional untuk mengetahui pengaruh daya
antifungi ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) terhadap pertumbuhan jamur
Candida albicans dan Staphylococcus aureus secara in vitro.
2.

METODE PENELITIAN
Pra eksperimen dengan uji laboratorium untuk mengetahui daya hambat
ekstrak ethanol daun jambu biji sebagai anti bakteri dan anti jamur. Daun jambu biji
yang sudah tua dibuat ekstrak etanol 70% di LPPT UGM menggunakan metode
maserasi. Ekstrak dibuat 3 konsentrasi yaitu 25%, 50% dan 75%. Masing-masing
konsentrasi dilakukan uji daya hambat dengan cara mengukur diameter atau zona
hambatan
pertumbuhan
menggunakan
tes
difusi
terhadap Candida albicans dan Staphylococcus aureus. Tiap konsentrasi dilakukan
pengulangan sebanyak 5 kali, sehingga menghasilkan 15 data. Data di analisis secara
diskriptif untuk menggambarkan perbandingan potensinya dengan bahan klorheksidin
sebagai bahan standar.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata diameter hambat ekstrak daun
jambu terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans dan bakteri Staphylococcus
aureus .

Pemanfaatan Ekstrak Daun … (Siti Nuryani, dkk)

43

Tabel 1. Rata-rata diameter hambat ekstrak daun jambu biji terhadap pertumbuhan jamur
Candida albicans dan bakteri Staphylococcus aureus .
Ekstrak
Kontrol
Kontrol
Bahan ekstrak
Klorheksidin
akuades
Kadar ekstrak
25%
50%
75%
C.albicans
23
0
13.4
17.6
19.4
S. aureus
22
0
23.2
25.6
27.2
Tabel 2. Persentase daya hambat ekstrak daun jambu biji dibanding daya hambat oleh
obat standar klorheksidin.
Kadar ekstrak
25%
50%
75%
Persentase daya hambat terhadap
61
80
88
C.albicans
Persentase daya hambat terhadap S.
105
116
124
aureus

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa ekstrak daun jambu biji pada konsentrasi
25%, 50% dan 75% mampu menghambat pertumbuhan kedua mikroorganisme. Data
kontrol menggunakan suatu obat kumur klorheksidin sebagai obat standar
menghasilkan diameter hambat sebesar 23mm untuk jamur dan 22mm untuk bakteri.
Kontrol akuades sebagai bahan yang tidak mengandung suatu unsur kimia yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan keduanya menunjukkan diameter 0mm yang berarti
bahwa air tidak mempunyai daya hambat terhadap jamur Candida albicans dan
bakteri Staphylococcus aureus.

Gambar 1. Grafik Diameter zona hambat ekstrak daun jambu terhadap jamur Candida
albicans dan bakteri Staphylococcus aureus

Grafik di atas menunjukkan perbedaan daya hambat ekstrak daun jambu biji
terhadap jamur Candida albicans dan bakteri Staphylococcus aureus pada tiap
konsentrasi ekstrak daun jambu biji dengan etanol 70%. Pengujian ekstrak daun
jambu dilakukan dengan membandingkan hasil antara ekstrak tersebut dengan suatu
obat kumur standar sebagai kontrol positif yaitu klorheksidin. Cara kerja klorheksidin
adalah menyerang bakteri Gram postif dan negatif, ragi, jamur, protozoa, alga dan
virus. Mekanisme kerja klorheksidin dengan mengikat mikroba, hal ini karena interaksi
antara muatan positif dari molekul klorheksidin dan dinding sel yang bermuatan negatif.
Interaksi ini akan meningkatkan permeabilitas dinding sel mikroba yang menyebabkan
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membrane sel ruptur, terjadinya kebocoran sitoplasma, penetrasi kedalam sitoplasma,
dan pada akhirnya menyebabkan kematian mikroba. Klorheksidin merupakan derivat
bis-biguanite yang mempunyai spektrum luas , daya bunuh cepat, menurunkan kuman
di rongga mulut sebesar 80% dan mempunyai toksisitas rendah [7,8].
Bahan uji berupa ekstrak etanol daun jambu biji menggunakan kadar 25%,
50% dan 75% berdasarkan pada penelitian Hayatun Yulia tahun 2012 yang menguji
konsentrasi tersebut terhadap daya hambat kuman Echerechia coli. Hasil yang
diperoleh dari masing masing konsentrasi adalah 9,9mm, 10,7mm dan 12,1mm.
Data pada table 1 menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji menggunakan ethanol
70% mampu menghambat pertumbuhan ke dua mikroorganisme yaitu jamur Candida
albicans dan bakteri Staphylococcus aureus .
Kemampuan menghambat jamur dan bakteri disebabkan oleh adanya
senyawa aktif dalam daun jambu biji. Salah satu senyawa aktif yang terkandung pada
daun jambu biji adalah tanin. Kandungan senyawa tanin 9-12%, minyak atsiri, minyak
lemak dan asam malat [3]. Penelitian Claus dan Tyler pada tahun 1965 menyebutkan
bahwa tannin mempunyai daya antiseptik yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan
oleh infeksi bakteri atau jamur [4].
Tanin dapat diekstraksi dengan alkohol berbagai konsentrasi , namun
konsentrasi yang paling tinggi adalah jika diekstraksi dengan ethanol 70%[6] hal ini
relevan dengan penelitian yang dihasilkan dimana daya hambat akan lebih besar pada
penggunaan ektrak etanol 70 %.
Berdasarkan konsentrasi yang dipakai menunjukkan bahwa semakin tinggi
konsentrasi semakin besar daya hambat baik terhadap bahan uji jamur maupun
bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kandungan tannin maka semakin
besar daya hambat pertumbuhan jamur dan bakteri.
Tiap jenis mikroorganisme mempunyai kepekaan yang berbeda-beda terhadap
bahan atau unsur yang berasal dari tanaman. Jamur Candida albicans dan bakteri
Staphylococcus aureus juga memberikan respon yang berbeda seperti terlihat pada
tabel 1. Perbedaan daya hambat antara jamur dan bakteri disebabkan oleh struktur
membrane sel yang berbeda. Struktur penyusun dinding sel Candida albicans terdiri
dari polisakarida ( mannan, glukan, kitin ) protein dan lipid dengan membrane sel
dibawahnya yang mengandung sterol [9]. Sedangankan membrane sel bakteri
Staphylococcus aureus tersusun atas protein dan lipid yang sangat rentan terhadap zat
kimia yang dapat merusak membrane dan menyebabkan kematian.
. Tabel 2 menunjukkan persentase kekuatan ekstrak daun jambu biji
menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan jamur Candida albicans di banding
dengan obat standar klorheksidin. Daya hambat ekstrak daun jambu biji terhadap
Candida albicans lebih rendah. Daya hambat ekstrak daun jambu biji terhadap bakteri
Staphylococcus aureus lebih besar dibanding dengan daya hambat yang di sebabkan
oleh bahan standar Klorhexin. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas untuk membunuh
bakteri Staphylococcus aureus lebih besar.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pengaruh daya antifungi ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) terhadap
pertumbuhan jamur Candida albicans lebih kecil di banding terhadap bakteri
Staphylococcus aureus. Prosentase daya hambat ekstrak daun jambu biji 25%, 50%,
75% di banding obat klorheksidin untuk jamur Candida albicans adalah; pada 61, 80
dan 88. Prosentase daya hambat ekstrak daun jambu biji 24%, 50%, 75% di banding
obat klorheksidin untuk bakteri Staphylococcus aureus adalah 105, 116 dan 126.
Perlu diteliti konsentrasi yang tepat untuk membuat obat kumur, kemudian
dicobakan langsung terhadap responden, dengan mengukur jumlah jamur dan bakteri
sebelum dan sesudah berkumur.
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ABSTRACT
According to a report by WHO Indonesia, it is a case number three infected with
tuberculosis. Tuberculosis disease is caused by Mycobacterium tuberculosis that belongs to
acid-fast bacilli bacteria (BTA). Sputum smear examination microscopically still has many
deficiencies caused by mukoprotein in sputum so that BTA can not be separated from sputum,
this is causing false negative in reading result Microscope. The objective of this research is to
know the most effective variation of concentration, speed and time of centrifugation on smear
examination in tuberculosis patients.
The research method used is experimental method and Design of complete Random
Block design. Data were analyzed by statistic test with ANOVA test on SPSS. The result of the
research is that at concentration 2% NH4Cl It can increase the number of BTA with optimal
centrifugation speed / effectiv at 5000 rpm for 15 minutes. Suggestion for further research is to
use salmiak salt concentration with concentration lower than 2%.
Keywords: Centrifugation, Concentrasi salmiak salt, M.tuberculosis
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ABSTRAK
Menurut laporan WHO Indonesia merupakan negara kasus nomor tiga terinfeksi
penyakit tuberculosis. Penyakit tuberculosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang
tergolong pada bakteri basil tahan asam (BTA).Pemeriksaan BTA pada sputum secara
mikroskopis masih banyak memiliki kekurangan yang disebabkan adanya mukoprotein pada
sputum sehingga BTA tidak dapat lepas dari sputum, hal ini yang mengakibatkan negatif palsu
dalam membaca hasil secara mikroskopis. Tujuan penelitian untuk mengetahui Variasi
Konsentrasi, kecepatan dan waktu sentrifugasi yang paling efektiv pada pemeriksaan BTA pada
penderita TBC.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dan Desain
Rancangan blok Acak lengkap. Data dianalisis secara Uji Statistik dengan Uji ANOVA pada
SPSS. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pada konsentrasi 2% NH4cl Sudah
dapat meningkatkan Jumlah BTA dengan Kecepatan sentrifugasi optimal/efektiv pada 5000 rpm
selama 15 menit. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan konsentrasi garam
salmiak dengan konsentrasi lebih rendah dari 2%.
Kata Kunci: M.tuberculosis, Konsentrasi Garam Salmiak, Sentrifugasi.
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1.

PENDAHULUAN
Menurut laporan World Healty Organization (WHO) Indonesia merupakan negara
dengan kasusTuberculosis(TB) nomor tiga terbesar di dunia setelah Cina dan India.
Asumsi Basil Tahan Asam (BTA) positif di Indonesia adalah 130 per 100.000 penduduk
dan jumlah kematiaan pada kasus ini terus meningkat. [1]
Tuberculosis adalah Penyakit yang dapat menyerang berbagai organ atau
jaringan tubuh, terutama yang paling sering pada paru–paru manusia. Penyakit TB
disebabkan oleh bakteri Mycobakterium tuberculosis (M.tuberculosis), bakteri ini
berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal BTA. M. tuberculosis sulit
tumbuh pada biakan, dibutuhkan maksimal 90-100 hari pengamatan biakan untuk
memastikan hasil negatif pada pertumbuhan BTA. Hal ini yang menyebabkan
pemeriksaan mikroskopis BTA menjadi sangat penting dibandingkan dengan biakan
BTA [2,3], dalam waktu kurang dari tiga hari seseorang dapat skrining BTA
menggunakan sistem pemeriksaan SPS ( Sewaktu, pagi, sewaktu ) dari bahan
pemeriksaan sputum.sputumsehingga hasil pemeriksaan BTA SPS dianggap
sebanding dengan pemeriksaan kultur BTA. [3]
Pemeriksaan BTA Pada sputum menggunakan Metode Pewarnaan Ziehl
Neelsen (ZN) pewarnaan ini merupakan pewarnaan yang digunakan untuk skrining TB
dan metode ini sudah diakui secara nasional dan internasional. Prinsip dari Pewarnaan
ZN adalah dinding bakteri yang tahan asam mempunyai lapisan lilin dan lemak yang
sukar ditembus pengecatan, oleh karena pengaruh fenol dan pemanasan maka lapisan
lilin dan lemak itu dapat ditembus cat karbol fuchsin. [4]
Pada waktu pencucian dengan asam alkohol warna fuchsin tidak dilepas,
Sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan luntur dan mengambil warna biru dari
Metilen blue. Dalam metode pewarnaan ZN terdapat beberapa kekurangan yang akan
mempengaruhi kesalahan pembacaan (negatif palsu), adanya artefak (sediaan
kotor,endapan/Kristal reagen), sehingga dapat mempengaruhi pembacaan mikroskop.
[4,5]
Penggunaan garam salmiak 10% pada sputum yang disentrifugasi 3000 rpm
selama 15 menit, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan garam salmiak
10% dengan sentrifugasi dapat meningkatkan penemuan jumlah BTA, Sediaan yang
dibuat secara langsung dengan jumlah BTA yang sedikit akan menyebabkan
penyebaran tidak merata, hal ini dapat menyebabkan negatif palsu, sentrifugasi
dilakukan untuk mengumpulkan BTA pada endapan, sehingga apabila endapan
diambil dan dibuat sediaan akan diperoleh jumlah BTA yang lebih banyak[6]. Terdapat
pada penelitian lain pada pemeriksaan BTA dengan mikroskopis menggunakan
sentrifugasi lebih baik dengan hasil yang signifikan dari pada metode langsung. [7]
Penggunaan garam salmiak berfungsi sebagai mukoliti yang dapat memecahkan
mucus pada sputum, sehingga BTA dapat lepas dari sputum.Adanya mukoprotein
pada Sputum menyebabkan BTA tidak dapat lepas dari sputum sehingga saat
pembuatan sediaan pewarnaan banyak terjadi penumpukan mucus sputum yang dapat
menyebabkan kesalahan dalam menghitung jumlah BTA, maka penambahan garam
salmiak pada sputum dapat melisiskan mucus pada sputum tanpa merusak struktur M.
Tuberculosis. [6-8] Penggunaan garam salmiak secara terus menerus dapat
mengakibatkan pencemaran lingkungan yang sangat kuat sehingga perlu dicari
konsentrasi terkecil penggunaan yang lebih efesien agar tidak mencemari lingkungan.
[9-11]
Penambahan garam salmiak dengan variasi konsentrasi garam salmiak,
kecepatan dan waktu sentrifugasi untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah
BTA yang dapat menunjukkan pada perlakuan manakah yang paling efektif pada
pemeriksaan BTA pada pennderita TBC, selain mendapatkan solusi dari permasalahan
yang ada dalam pemeriksaan BTA terjadinya negatif palsu, dapat juga menambah
pengetahuan dan informasi bahwa penggunaan garam salmiak dapat digunakan untuk
meningkatkan jumlah BTA pada pemeriksaan tuberculosis dan untuk mengetahui
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konsentrasi minimal garam salmiak dan kecepatan sentrifugasi serta waktu sentrifugasi
yang digunakan untuk mendapatkan jumlah BTA. Dan diharapakan terdapat
keefektivan variasi konsentrasi, kecepatan waktu sentrifugasi pada pemeriksaan BTA
pada penderita TBC.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah eksperimen laboratorium, denga melakukan
pemeriksaan pada sputum TB dengan penambahan garam salmiak disentrifugasi
dengan variasi konsentasri garam salmiak, kecepatan dan waktu sentrifugasi,
kemudian diperiksa secara mikroskopis berdasarkan Skala Internatinal Union Againts
TB Long Diaseae (IUATLD). Desain penelitian adalah eksperimen posttest only control
Design, dengan perlakuaan Konsentrasi, kecepatan dan waktu sentrifugasi serta
keadaan BTA dalam sputum. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Blok
Acak Lengkap (RBAL) dimana ada dua blok yaitu BTA postif satu dan BTA negatif.
Rancangan penelitian menggunakan rancangan blok acak lengkap dimana ada dua
blok yaitu BTA Positif satu dan BTA negatif, Matrik perlakuaan disajikan didalam tabel
dibawah ini :
No
Sampel
sputum
Positif (+)
1

Negatif (-)
Positif (+)

2

Negatif (-)
Positif (+)

3

Tabel 1. Matrik Penelitian
Perlakuaan
Konsentrasi Garam salmiak
Kecepatan dan
waktu
Sentrifugasi
3000,15’,10’,5’
2%
4000,15,10,5’
5000,15,10,5
3000,15’,10’,5’
4%
4000,15,10,5’
5000,15,10,5
3000,15’,10’,5’
6%

Negatif (-)
Positif (+)
4

Negatif (-)

8%

Positif (+)
5

Negatif (-)

10%

4000,15,10,5’
5000,15,10,5
3000,15’,10’,5’
4000,15,10,5’
5000,15,10,5
3000,15’,10’,5’
4000,15,10,5’
5000,15,10,5

Post test
Dihitung
Jumlah BTA
Dihitung
Jumlah BTA
Dihitung
Jumlah BTA
Dihitung
Jumlah BTA
Dihitung
Jumlah BTA

Sumber : Data Primer

2.3. Populasi dan sampel
2.3.1. Populasi
Populasi adalah Semua sputum Pasien TB Paru Positif (+) dan (-) yang ada
dirumah sakit paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung.
2.3.2. Sampel
Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pasien TB positif
1(+) dan pasien TB negatif. untuk menentukan jumlah sampel preaparat sebanyak
180 sampel preparat dengan 2 kali pengulangan. Jumlah preparat dapat dilihat
pada matriks penelitian atau dihitung menggunakan rumas sebagai berikut ini:
(t-1)(r-1)≥20
Keterangan:
t: treatment/Perlakuan
(Variasi Perlakuan Pembuatan Preparat BTA).

r : Replikasi/Pengulangan
20 : Derajat Kebebasan Umum.[12]
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2.4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Instalasi Laboratorium Rumah sakit Paru / Rumah Sakit
Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung. Dengan waktu penelitian bulan Mei - Juni 2013.
2.5. Instrumentasi
2.5.1. Alat
Pot sampel, Batang pengaduk, Gelas kimia, Sentrifugasi, Kaca Benda, Ose
cincin/batang penggores, Spiritus , Penjepit, Mikropipet dan Mikroskop.
2.5.2. Bahan
Bahan yang digunakan adalah sputum sebagai sampel, Garam salmiak (NH4Cl)
dengan variasi konsentrasi (2%,4%,6%,8% dan 10%) dan minyak emersi.
2.6. Cara Kerja
2.6.1 Pembuatan Konsentrasi Garam Salmiak (NH4Cl)
Untuk membuat konsentrasi garam salmiak 10 %, kita dapat menimbang garam
salmiak 10 gr garam salmiak, kemudian larutkan pada 100 mLaquades. Maka
untuk rumus pengenceran sebagai berikut:
V1.N1 = V2.N2
2.6.2. Cara pembuatan sampel
Sputum yang telah terkumpul dari semua pot – pot yang telah diperiksaan oleh
petugas laboratorium dengan hasil sputum positif 1+, kumpulan sputum
dihomogenkan dengan menggunakan forteks, setelah dihomogenkan sputum
dimasukkan kedalam tabung falcon masing2 1000µl sputum dan tambahkan
NH4Cl 8%, dengan ukuran yang sama ( satu banding satu).homogenkan larutan
tersebut dengan menggunakan forteks, kemudian sentrifugasi dengan kecepata
3000 rpm selama 15 menit. Lakukan seterusnya atau selanjutnya sesuai dengan
matriks penelitian.
2.6.3. Cara Pembuatan Preparat/sediaan
untuk membuatan sediaan sputum, prosedurnya sebagai berikut, mengambil objek
glas, kemudian memberikan identitas, menyalakan lampu spiritus , panaskan
objek glas agar steril dan bebas dari lemak, pisahkan atau buang larutan
supernatant hasil sentrifugasi tersebut dengan hati- hati menggunakan mikropipet
kedalam larutan desinfektan, endapan diambil dengan mikropipet kemudian
diteteskan pada objek glas, kemudian dibuat preparat BTA/ buliran dengan
menggunakan lidi dengan ukuran 2x3 dan membiarkan buliran – buliran kering.
Setelah sediaan kering fiksasi dengan lidah api pada spiritus lanjutkan dengan
melakukan pewarnaan ZN.
2.6.4. Pembacaan Sediaan/ preparat
Dicari lapangan pandang dengan objektif 10X, ditetesin minyak emersi diatas
hapusan sputum, diperiksan dengan lensa okuler 10X dan lensa objektif 100X
dicari BTA yang berbentuk batang berwarna merah pada 100 lapang pandang.
BTA yang ditemukan menegakkan diagnosa TB dan Jumlah BTA yang ditemukan
menunjukkan beratnya penyakit. Pencatatan hasil pemeriksaan sediaan sputum
dilakukan dengan menghitung jumlah BTA. Pembacaan hasil pemeriksaan
sediaan sputum dilakukan dengan menggunakan skala IUATLD.
2.7. Analisa Data
Data diolah dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah BTA dengan variasi
konsentrasi, kecepatan dan waktu sentrifugasi yang berbeda telah terkumpul dan
disajikan dalam bentuk tabel melalui tahap tabulasi dan dianalisa dengan analisa
satatistik analisa Univariat, bivariate dan multivariate.
Analisa data yang digunakan yaitu :
1) Analisis Univariat yaitu Analisa yang menjelaskan secara Deskriftif hasil
pengamatan tiap- tiap Variabel.
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2) Analisis Bivariate yaitu menganalisa Perbedaan hasil pengamatan antara dua
variable menggunakan Two – Way – ANOVA
3) Multivariate yaitu menganalisa pengaruh integrasi beberapa variable bebas
terhadap satu variable terikat menggunakan Uji Anova Untuk Rancangan Blok
Acak Lengkap (RBAL).

Jumlah BTA (/Lapang Pandang)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian variasi Konsentrasi garam salmiak dan sentrifugasi terhadap
pemeriksaan BTA pada penderita Tuberculosis (TB) dilakukan untuk mengetahui
variasi antara Konsentrasi Garam Salmiak 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%, serta
Kecepatan Sentrifugasi 3000 rpm, 4000 rpm, 5000 rpm dan waktu 15 menit, 10 menit,
dan 5 menit yang menunjukkan paling Optimum meningkatkan jumlah BTA.
Grafik hasil penelitian yang menggambarkan Jumlah BTA pada perlakuaan
penambahan garam salmiak, Kecepatan sentrifugasi, dan waktu sentrifugasi dapat
dilihat pada Gambar Grafik 1 dan 2
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350

3000 rpm/10 menit

300

3000 rpm/5 menit
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4000 rpm/15 menit
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4000 rpm/10 menit
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5000 rpm/15 menit

0

5000rpm/10 menit
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Konsentrasi Garam Salmiak (%)
Gambar 1. Grafik Jumlah BTA Positif (+) dengan perlakuan penambahan garam salmiak dan
kecepatan sentrifugasi serta waktu sentrifugasi
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Gambar 2. Grafik BTA beserta dengan nilai- nilai BTA pada sampel positif (+)
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Gambar 3. Grafik Jumlah BTA Negatif (-) dengan perlakuan penambahan garam salmiak dan
kecepatan sentrifugasi serta waktu sentrifugasi
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Gambar 4. Grafik BTA beserta dengan nilai- nilai BTA pada sampel negative (-).
Tabel 2. Uji Anova Hubungan antara Perlakuaan Sampel
Perlakuan
F hitung
Sig
Keterangan
Konsentrasi
8.911
0.000
berpengaruh
Kecepatan
4.650
0.012
berpengaruh
Waktu
60.661
0.000
berpengaruh

Kecepatan
3000 rpm
4000 rpm
5000 rpm

Tabel 3. Perbandingan Kecepatan sentrifugasi
Sig
Keterangan
0.045
berpengaruh
0.045
berpengaruh
0.000
berpengaruh
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waktu
5 menit
10 menit
15 menit

Tabel 4. Perbandingan Waktu sentrifugasi
Sig
Keterangan
0.040
berpengaruh
0.040
berpengaruh
0.000
berpengaruh

Pada penelitian ini digunakan sampel sputum positif 1+ dan negatif (-) pada
pasien TB yang dijadikan sampel uji, di rumah sakit paru Rotinsulu Bandung.
Penelitian ini bersifat eksperimen laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui
variasi konsentrasi garam salmiak, kecepatan dan waktu sentrifugasi yang paling
efektif pada pemeriksaan BTA penderita TBC. Beberapa konsentrasi garam salmiak
yang digunakan 2%, 4%, 6%, 8% dan 10% dengan kecepatan 3000 rpm, 4000 rpm,
5000 rpm dan waktu 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Pada perlakuaan ini juga
menggunakan Pewarnaan ZN yang digunakan untuk pemeriksaan BTA secara
mikroskop atau skring TB. Dimana prinsip pewarnaan ZN sendiri adalah dinding bakteri
yang tahan asam mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus pengecatan,
oleh karena pengaruh fenol dan pemanasan maka lapisan lilin dan lemak pada bakteri
dapat ditembus cat karbol fuchsin. Sehingga menghasilhan gambaran BTA pada
mikroskopis dengan warna BTA merah muda dengan latar belakang biru atau ungu.
Namun pada penelitian ini digunakan atau diberikan perlakuan tambahan dengan
penambahan Garam Salmiak yang berfungsi sebagai mukoliti yang dapat
memecahkan mucus pada sputum, sehingga BTA dapat lepas dari sputum. Adanya
mukoprotein pada Sputum menyebabkan BTA tidak dapat lepas dari sputum sehingga
saat pembuatan sediaan pewarnaan banyak terjadi penumpukan mucus sputum yang
dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung jumlah BTA, maka penambahan
garam salmiak pada sputum dapat melisiskan mucus pada sputum tanpa merusak
struktur M. tuberculosis.
Pada grafik 1. dan 1.a terlihat pada sampel sputum dengan positif + terjadi
peningkatan yang sangat meningkat. Pada grafik 2 dan 2a dapat dilihat terjadi
peningkatan BTA dari sampel sputum negatif sehingga terjadi penemuan BTA pada
sampel Sputum tersebut , dikarenakan adanya penambahan garam salmiak dan
perlakuaan sentrifugasi pada pengolahan sampel tersebut.
Pada tebel 1 dapat dilihat hasil hubungan antara perlakuan sampel sangat
mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah BTA, dapat dilihat pada hasil statistik
dengan uji anova yang menunjukkan nilai pada konsentrasi sebesar 0.000 dapat
diartikan bahwa konsentrasi garam salmiak sangat mempengaruhi peningkatan jumlah
BTA , karena Penambahan garam salmiak (Amonium klorida) dapat memecahkan
mukus pada sputum, sehingga bakteri dapat keluar dari sputum, akibat visikositas
sputum lebih encer, sehingga bakteri dapat keluar dan terlepas, dan diteruskan
perlakuaan sentrifugasi dapat membantu proses pelepasan bakteri keluar dari mukus
pada sputum.[6.7]
Perlakuaan kecepatan sentrifugasi dan waktu sentrifugasi juga terlihat signifikan
hal ini dapat kita lihat pada nilai statistika sebesar 0.12 dan 0.00, setelah garam
salmiak memecahkan atau melisiskan mucus, sehingga bakteri dapat lepas dari
sputum dan akibat dari penambahan garam salmiak juga dapat membuat visikositas
sputum yang lebih encer sehingga saat sputum lebih encer, dibantu dengan
perlakuaan sentrifugasi, bakteri dapat mengendap ke dasar tabung, karena prinsip
dari sentrifugasi mengendapkan partikel- partikel yang memiliki massa lebih besar,
endapan bakteri terdapat pada dasar tabung setelah terpisah dari cairan – cairan
sputum.[6,7,13]
Hal ini juga diperkuat dengan hasil Penelitian Bambang Supriyantono, bahwa
penambahan garam salmiak dengan teknik sentifugasi dapat meningkatkan jumlah
BTA. Pada penelitiaan ini juga sesuai dengan sampel yang ditentukan kumpulan dari
semua sampel dahak positif 1+ dan Kumpulan dahak Negatif (-) setelah dilakukan
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perlakuan penambahan garam salmiak dengan berbagai macam variasi Konsentrasi
dan Kecepatan serta waktu sentrifugasi menunjukkan hasil meningkat. dari sampel
BTA Positif (+) menghasilkan hasil dan jumlah BTA menjadi Positif 2+. Begitu juga
pada sampel Negatif (-) terdapat peningkatan Jumlah BTA.
Konsentrasi Garam Salmiak (Amonium Klorida) pada Penelitiaan ini sangat
bervariasi antara 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. Penambahan garam salmiak untuk
meningkatkan jumlah BTA Sangat berpengaruh, sebagaimana garam salmiak
(Amonium Klorida) dapat digunakan untuk melisiskan dahak dan mengurangi
visikositas dahak menjadi encer, tanpa merusak struktur M.tuberculosis.
Dari hasil peneliti sebelumnya menggunakan Konsentrasi Garam Salmiak pada
Konsentrasi 10 % dengan Kecepatan Sentrifugasi 3000 rpm selama 15 menit, hasil
penelitiaan menunjukkan bahwa penambahan Garam Salmiak dapat meningkatkan
penemuan jumlah BTA.[6,7]
Penambahan Garam Salmiak pada konsentrasi 10%, pada penelitiaan ini
dijadikan Kontrol, dan melakukan Konsentrasi yang lebih kecil dari 10% , antara 2%,
4%, 6%, 8%. Perlakuaan memvariasikan Konsentrasi Garam salmiak bertujuan untuk
memperoleh Konsentrasi dibawah 10% yang masih dapat meningkatkan jumlah
BTA,sehingga dapat mengurangi limbah garam salmiak dan dapat menggunakan
garam salmiak dengan konsentrasi yang lebih kecil saat melakukan pemeriksaan BTA.
Variasi Konsentrasi garam salmiak 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%
masih bisa
meningkatkan jumlah BTA, seperti yang tampak pada tabel 1.2, karena garam salmiak
merupakan larutan polar yang mudah larut dan mengikat ion-ion postif, selain itu
amonium klorida merupakan hidrolisis parsial yaitu hidrolisis yang terjadi pada garam
yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah atau basah kuat dan asam lemah,
hidrolisis parsial hanya salah satu ion saja yang mengalamai reaksi hidrolisis. Garam
yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis sebagaian karena hanya
kation (ion positif) yang mengalami hidrolisis sedangkan anion (ion negatif) tidak
terhidrolisis. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam.
Garam tersebut dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah dan tidak
mengubah warna pada lakmus merah. Sifat asam ini juga dapat dilihat dari hasil reaksi
ion terhidrolisis dari garam dengan air yang menghasilkan senyawa basa lemah dan
ion H+ . Adanya ion H+ menunjukkan bahwa larutan bersifat asam atau pH garam < 7.
sehingga garam salmiak sangat mudah mengikat basa pada sputum.[8,14]. Mengikat
ion- ion negatif seperti mukoprotein yang terdapat pada sputum yang membuat bakteri
sulit terlepas dari sel –sel epitel sputum tersebut, dengan Penambahan garam salmiak
juga dapat menurunkan tingkat visikositas sputum yang ketal agar lebih encer
sehingga bakteri lebih mudah keluar dari sel – sel epitel sputum.[6,7]
Tabel 2 perbandingan antara berbagai Konsentrasi dapat kita lihat bahwa
konsentrasi 2% sudah dapat meningkatkan jumlah BTA terlihat dari nilai signifikan
sebesar 0.03 , sehingga penggunaan garam salmiak pada konsentrasi 2% sudah
dapat digunakan untuk meningkatkan penemuaan jumlah BTA. Hal ini dikarenakan
amonium klorida merupakan ikatan ion positif (H+) yang mudah menangkap ion- ion
negatif yang terdapat pada sputum sehingga mudah dilisiskan oleh larutan asam yang
terdapat pada amonium klorida.
Kecepatan Sentrifugasi pada penelitiaan ini divariasikan mulai dari 3000 rpm,
4000 rpm dan 5000 rpm, dilakukan statistika dengan Uji Anova untuk mengetahui
pengaruh Kecepatan sentrifugasi terhadap peningkatan jumlah BTA dapat dilihat pada
tabel 3 dari Uji Anova yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai sig adalah 0.45 terdapat
pada kecepatan sentrifugasi 5000 rpm, kecepatan sentrifugasi berpengaruh dalam
meningkatkan jumlah BTA karena dapat membantu proses pemisahan partikel-partikel
yang terdapat pada sputum, setelah terjadi penghancuran/ lisis pada sputum yang
dibantu oleh penambahan garam salmiak, maka proses kecepatan sentrifugasi dapat
membantu penghancuran dengan cara pemisahan antara partikel- partikel dan bakteri,
dengan kecepatan sentrifugasi yang tinggi, maka pemisahan partikel- partikel sputum
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dengan bakteri semakin lebih sempurna. Maka semakin tinggi kecepatannya maka
semakin terlihat jelas terpisah antara supernatant dan endapannya, sehingga
penemuan jumlah BTA semakin banyak.
Waktu sentrifugasi divariasikan antara 5 menit, 10 menit dan 15 menit, pengaruh
waktu sentrifugasi pada peningkatan jumlah BTA sangat signifikan. Terlihat pada tabel
4 nilai yang menunjukkan signifikan pada waktu sentrifugasi selama 15 menit, terlihat
nilai sig sebesar 0.00 hal ini artinya bahwa lama waktu sentrifugasi yang lebih optimal
dibandingkan variasi yang lain adalah 15 menit.
Lama waktu sentrifugasi berpengaruh pada peningkatan penemuan jumlah BTA ,
karena semakin lama waktu sentrifugasi semakin bagus endapan yang terjadi pada
perlakuan, sehingga pada saat proses pemutaran sentrifugasi dengan kecepatan yang
tinggi terjadi pemisahan partikel-partikel yang terdapat pada bahan yang suspense
sukar larut membutuhkan waktu yang lama, jika menggunakan waktu yang lebih lama
dapat menghasilkan endapan yang benar-benar terpisah dari supernatant dari sputum
tersebut.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Terdapat keefektivan variasi konsentrasi, kecepatan waktu sentrifugasi pada
pemeriksaan BTA penderita TBC.
2. Variasi konsentrasi, kecepatan dan waktu sentrifugasi yang paling efektif pada
pemeriksaan BTA penderita TBC adalah konsentrasi garam salmiak 2%,
kecepatan 5000 rpm dan waktu sentrifugasi 15 menit.
Deteksi penderita TBC merupakan salah satu cara untuk mengurangi kejadian di
masyarakat sehingga penelitian terkait dengan deteksi dini sangat diperlukan,
deteksi dengan metode yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan.
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ABSTRACT
Esherichia coli producing Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) responsible
for the high number of disease and death from nosocomial infections because of an enzyme
encoded by genes CTX-M. This aim of the research to identity isolates E.coli of urine patients,
which is a collection of Clinical Microbiology RSUD Dr. Soetomo Surabaya on the JanuaryFebruary 2014. The kind of the research use is observational descriptive with molecule
approachment. The sample used is clinical isolate of E.coli producing ESBLs accumulated
during January-February 2014 collection Clinical Laboratory RSUD Dr. Soetomo Surabaya that
is thirty isolate. The methods used for the detection of genotypic by PCR thus electrophoresis
and visualized on agarose gel 1.5%. The results show that twenty seven isolate (90%) positive
containing a gen CTX-M with the highest number found on the Interna Departement. Detection
Bacteria producing ESBLs in genotype important that therapy an antibiotic the patients given
more effective and efficient.
Keywords: CTX-M, ESBLs, Escherichia coli, RSUD Dr. Soetomo Surabaya
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ABSTRAK
Escherichia coli penghasil Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs)
bertanggungjawab terhadap peningkatan morbiditas, mortalitas, dan wabah infeksi nosokomial
karena adanya enzim yang dikode oleh gen CTX-M. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi isolat klinik E.coli yang berasal dari urin pasien pada bulan Januari-Februari
2014. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif observasional dengan pendekatan
molekul genetik. Sampel yang digunakan merupakan isolat klinik E.coli penghasil ESBLs yang
terkumpul pada bulan Januari-Februari 2014 koleksi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Soetomo
Surabaya yakni sebanyak tiga puluh isolat. Penelitian dilakukan di Tropical Disease Diagnostic
Centre (TDDC) - Universitas Airlangga. Metode yang digunakan untuk deteksi gen CTX-M yakni
dengan PCR, dielektroforesis, dan divisualisasikan pada agarose gel 1.5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari tiga puluh isolat yang digunakan, sebanyak dua puluh tujuh isolat
(90%) positif mengandung gen CTX-M dengan prevalensi tertinggi ditemukan di Ruang Interna.
Deteksi bakteri penghasil ESBLs secara genotip penting dilakukan supaya terapi antibiotik yang
diberikan ke pasien lebih efektif dan efisien.
Kata kunci : CTX-M, ESBLs, Escherichia coli, RSUD Dr. Soetomo Surabaya

1.

PENDAHULUAN
Bakteri penghasil Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs) menyebabkan
resistensi antibiotik dengan menghidrolisis antibiotik golongan beta laktam terutama
sefalosporin generasi ketiga dan keempat serta monobaktam (aztreonam) [1,2,3].
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Prevalensi infeksi bakteri penghasil ESBLs semakin meningkat pada beberapa dekade
terakhir di berbagai belahan dunia dan menjadi permasalahan serius di rumah sakit [34]. Hal ini disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional, kolonisasi
bakteri dan lamanya perawatan di rumah sakit, lamanya penggunaan instrumentasi
seperti kateter, dan tingkat keparahan penyakit seperti HIV/AIDS [2-3]. Esherichia coli
merupakan patogen opportunistik yang selain menduduki posisi tertinggi penyebab
insidensi infeksi saluran kemih [5], juga menduduki tertinggi bakteri penghasil ESBLs.
E.coli penghasil ESBLs bertanggung jawab terhadap wabah infeksi nosokomial,
peningkatan morbiditas dan mortalitas, serta peningkatan biaya kesehatan [6].
Gen CTX-M sangat aktif dalam menghidrolisis sefotaksim dan seftazidim [7].
Prevalensi gen CTX-M yang dihasilkan E.coli cukup tinggi di beberapa negara seperti
di Thailand sebesar 87.3% [7], di Korea sebanyak 41 isolat yang positif mengandung
gen CTX-M-3, CTX-M-15, CTX-M-14, dan CTX-M-9 [8], di Rusia sebesar 93% dengan
jumlah 248 isolat E.coli positif CTX-M-1 [9]. Escherichia coli penghasil ESBLs dari
RSUD Dr. Soetomo Surabaya telah berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi secara
fenotipik menggunakan DDST (Double Disk Synergy Test) dan perangkat Phoenix.
Sebanyak tiga puluh isolat E.coli penghasil ESBLs ditemukan di berbagai ruang yakni
Ruang Interna, Anak, Instalasi Rawat Jalan (IRJ), Bedah, Paru, Jiwa, Kulit, dan Saraf.
Selain secara fenotipik, identifikasi bakteri penghasil ESBLs secara genotipik penting
dilakukan untuk mendeteksi subtipe ESBLs sehingga memudahkan pemberian
antibiotik secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi gen CTX-M pada
isolat klinik E.coli penghasil ESBLs di berbagai ruang RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
2.
2.1.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasional
deskriptif dengan pendekatan molekul genetik. Sebanyak tiga puluh isolat klinik E.coli
penghasil ESBLs yang berasal dari urin pasien dan merupakan koleksi Laboratorium
Mikrobiologi Klinik bulan Januari- Februari 2014 dari beberapa ruang di RSUD Dr.
Soetomo Surabaya (Tabel 1).
2.2.
Instrumen
Instrumen yang digunakan kultivasi E.coli berupa tabung reaksi, jarum Ose,
cawan Petri, Bunsen, dan inkubator. Instrumen untuk ekstraksi DNA terdiri dari hot
plate, microsentrifuse, mikrotube, Erlenmeyer, dan lemari pendingin. Instrumen untuk
amplifikasi DNA berupa PCR (Polymerase Chain Reaction), Elektroforesis, UV
Transilluminator, dan Rotary Shaker.
2.3.
Reagen
Kultur E.coli menggunakan media Mueller Hinton agar yang telah ditambahkan
sefotaksim 0.002 mg/ml. Mueller Hinton yang telah disterilkan dalam autoklaf
ditambahkan sefotaksim secara aseptis dalam laminar air flow. Amplifikasi DNA bakteri
menggunakan reagen yang siap pakai yakni PCR Mastermix sebanyak 12.5 µl yang
terdiri dari 0.5 U Taq polymerase, 0.2 mM dNTP, 1.5 mM MgCl2, dan Buffer 1x.
Reagen untuk elektroforesis berupa 1.5% agarose gel yang dibuat dengan
mencampurkan 0.75 g Agarose ultrapure dengan 1x TAE Buffer (Tris Base 242.0 g
ditambahkan asam asetat glasial 57. 1 ml dan dilarutkan dengan 0.5 M EDTA pH
8.00).
2.4.
Prosedur Kerja
2.4.1. Kultur sel dan Panen Sel
Sebaknya tiga puluh isolat klinis koleksi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Soetomo
Surabaya yang berasal dari beberapa ruang dilakukan subkultur dalam medium
Mueller Hinton agar dengan penambahan sefotaksim 0.002 mg/ml selama 48 jam suhu
37 0C. Satu ose koloni yang tumbuh untuk disuspensikan dalam 0.1 ml aquadest steril
dalam mikrotube dan diinkubasi dalam hot plate suhu 1000C selama 5 menit untuk
melisiskan sel. Sel yang telah lisis kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000
dentifikasi gen CTX-M….. (Yulianto A. Prasetya)
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rpm selama 5 menit dalam suhu ruang. Supernatan yang terbentuk diambil secara hatihati sebanyak 15 µl dan digunakan untuk template Polymerase Chain Reaction (PCR)
[4]. Ekstrak DNA disimpan dalam suhu -200C.
2.4.2. Amplifikasi PCR
DNA yang digunakan sebagai template yakni 5 µl. Primer yang digunakan yakni
5’-ATGTGCAYACCAGTAARGT-3’
dan
5’-TGGGTRAARTARGTSACCAGA-3’.
Campuran untuk reaksi PCR dengan volume 25 µl yang terdiri PCR Mastermix 12.5 µl
(0.5 U Taq Polymerase, 0.2 mM dNTP, 1.5 mM MgCl2 dan Buffer 1x), 1.25 µl untuk
masing-masing primer dan 5 µl DNA template. Kondisi PCR yang digunakan yakni
denaturasi awal pada suhu 940C selama 7 menit kemudian diikuti dengan 35 siklus
yang terdiri dari 960C selama 50 detik (denaturasi), 500C selama 40 detik (annealing)
dan 720C selama 1 menit (ekstensi) dan diiukuti dengan ekstensi akhir pada suhu 720C
selama 10 menit.
2.4.3. Visualisasi produk PCR dan Analisis Data
Produk hasil PCR divisualisasikan dalam agarose 1.5%. Sebanyak 5 µl produk
PCR dicampur diatas parafilm dan ditambahkan 1 µl marker kemudian direndam dalam
larutan Ethium Bromida selama 10 menit di tempat gelap. Amati produk PCR yang
terbentuk dengan UV Transilluminator dengan panjang gelombang 360 nm.
2.4.4. Analisa Data
Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, dimana hasil DNA
yang positif ditunjukkan dengan amplikon sebesar 593 bp. Kontrol negatif (N) yang
digunakan adalah aquadest steril. Marker (M) yang digunakan merupakan DNA ladder
sebesar 1000 bp (Gambar 1).
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel isolat klinik E.coli yang berasal dari urin pasien digunakan karena
bakteri ini banyak menginfeksi saluran kemih pasien dan menduduki posisi tertinggi
bakteri penghasil ESBLs. Penelitian tahun 2005 menunjukkan bahwa sampel urin
banyak mengandung E.coli penghasil ESBLs sebesar 67.1% [10] sedangkan pada
tahun 2011 sebesar 26.5 % serta menduduki posisi tertinggi setelah pus dan darah [1].
Hal yang sama juga ditemukan di Spanyol yakni sebesar 89% dimana 68.8% berasal
dari urin wanita [11]. E.coli penghasil ESBLs menyebabkan pilihan terapi antibiotik
semakin terbatas terutama untuk individu usia lanjut dan immunocompromised [12].
Penambahan cefotaksim pada medium kultur yakni sebagai stimulator plasmid E.coli
penghasil ESBLs, dimana gen pengkode resistensi banyak terdapat di plasmid R dan
transposon [13].
Tabel 1. Distribusi Keberadaan Gen CTX-M
isolat kilnik E.coli di berbagai ruang RSUD Dr.
Soetomo Surabaya
Ruang
Jumlah
Gen CTX-M
Isolat (%)
(%)
Interna
13 (43%)
11 (41%)
Anak
4 (14%)
3 (11%)
IRJ
5 (17%)
5 (18%)
Bedah
1 (3%)
1 (4%)
Paru
4 (14%)
4 (14%)
Jiwa
1(3%)
1 (4%)
Kulit
1(3%)
1 (4%)
Saraf
1(3%)
1 (4%)
TOTAL
30
27
Sumber: Data Primer Terolah

Gambar 1. Hasil PCR gen CTX-M Esherichia
coli dengan amplicon sebesar 593 bp. M
adalah marker 1000 bp. N merupakan kontrol
negatif. Sumber: Data Primer Terolah

E.coli penghasil ESBLs yang mengandung gen CTX-M banyak ditemukan di
Ruang Interna sebesar 11 isolat (41%) dan diikuti dengan Ruang IRJ sebesar 18%
dentifikasi gen CTX-M….. (Yulianto A. Prasetya)
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(Tabel 1). Perbedaan isolat E.coli penghasil ESBLs dapat disebabkan penggunaan
antibiotik yang berbeda-beda di masing-masing ruang perawatan. Penggunaan
sefalosporin generasi ketiga, antibiotik beta-laktam, dan fluroquinolon di rumah sakit
diduga menjadi faktor resiko munculnya bakteri penghasil ESBLs. Selain itu,
penggunaan antibiotik pada komunitas juga diduga penyebab penyebaran bakteri
penghasil ESBLs semakin meningkat [14]. Presentase prevalensi gen CTX-M dalam
penelitian ini ditemukan sebesar 90% (27/30). Presentase ini sangat tinggi dan
mengkhawatirkan karena pilihan terapi menjadi terbatas sehingga angka morbiditas
dan mortalitas menjadi tinggi. Perjalanan anak benua India dan Timur tengah diduga
terkait dengan resiko tinggi dari penyebaran infeksi ESBLs gen CTX-M. Impor
makanan yang berasa dari hewan yang terkontaminasi bakteri pengkode gen ini
merupakan rute lain dari penyebaran bakteri penghasil ESBLs yang membawa gen
CTX-M [15]. Presentase pada penelitian ini meningkat dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya sebesar 36.8% yang positif mengandung gen CTX-M-15 [10].
Tiga isolat yang tidak teridentifikasi gen CTX-M bukan berarti tidak
menghasilkan ESBLs, kemungkinan mengandung gen lain seperti OXA, PER, TEM,
SHV, ataupun GES [4]. Penelitian di tahun 2005 menunjukkan bahwa bakteri penghasil
ESBLs di RSUD Dr. Soetomo resisten terhadap cefixim, cefotaxime, ceftriaxone,
ceftazidim, cefamandole dan cirofloxacine [1], sehingga bakteri tersebut positif
memproduksi ESBLs namun bukan dikode oleh gen CTX-M. Mayoritas gen CTX-M
juga membawa gen co-resistensi lain karena plasmid yang membawa gen ini yakni tipe
plasmid IncFII merupakan plasmid besar dan membawa gen resistensi antibiotiotik
golongan lain [15]. Gen ini dapat berasosiasi dengan gen TEM, OXA, dan aac-(6)lbr
[4], sehingga perlu mendapat perhatian terhadap penanganan pasien yang positif
terinfeksi bakteri penghasil ESBLs. Pemeriksaan genotipik pada bakteri penghasil
ESBLs dipandang perlu, karena tipe gen penghasil ESBLs yang berbeda
membutuhkan terapi antibiotik yang berbeda pula.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini yakni sebesar 90% (27/30) isolat E.coli penghasil
ESBLs positif mengandung gen CTX-M dengan prevalensi tertinggi ditemukan di
Ruang Interna sebanyak 11 isolat dan dilanjutkan di Ruang IRJ sebanyak 5 isolat,
Ruang Paru sebanyak 4 isolat, Ruang Anak sebesar 3 isolat, dan Ruang Bedah,
Ruang Jiwa, Ruang Kulit, dan Ruang Saraf dengan jumlah isolat positif mengandung
gen CTX-M sama yakni sebesar 1 isolat. Saran untuk penelitian selanjutnya yakni
dilakukan identifikasi gen pengkode ESBLs lain seperti OXA, GES, dan PER. Klinisi
juga perlu memperhatikan terapi antibiotik pada pasien sebaiknya tidak hanya
mengandalkan pemeriksaan rutin secara fenotipik.
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ABSTRACT
Medical devices that are susceptible to bacteria contaminated one of them is a
stethoscope. Nosocomial infections that are problematic in the hospital include Staphylococcus
aureus and Pseudomonas aerogenosa. These bacteria can cause mild skin infections to serious
life-threatening infections. The purpose of this research is to know the existence of bacteria
contamination of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aerogenosa on steteskop at
Banjarbaru hospital. This research uses descriptive survey method, which is a research method
to describe objectively based on facts found. The samples were stethoscope in child care room,
internal medicine room, delivery room, post partum room, perinatalogi room, and post-surgical
treatment room at Banjarbaru hospital for 30 stethoscopes.
The result of the research was found contamination of Staphylococcus aureus and
Pseudomonas aerogenosa on steteskop. The stethome condition of the research data was
66.7% cleaned daily, the storage method was placed on the table 70% and the duration of using
the stethome more than 1 year as much as 70%. The conclusion of stethoscope at Banjarbaru
Hospital was contaminated with Staphylococcus aureus by 70% and Pseudomonas aerogenosa
by 17%. Suggestion of research can be continued by knowing the existence of Staphylococcus
aureus resistant antibiotic and Pseudomonas aerogenous antibiotic resistant at steteskop at
Hospital.
Keywords: Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; stethoscope
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ABSTRAK
Alat medis yang rentan terkontaminasi bakteri salah satunya adalah steteskop. Infeksi
nosokomial yang menjadi masalah di rumah sakit diantaranya oleh Staphylococcus aureus dan
Pseudomonas aerogenosa. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kulit ringan hingga infeksi
berat yang mengancam jiwa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui adanya cemaran bakteri
Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aerogenosa pada steteskop di rumah sakit wilayah
kota Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif. Sampel
penelitian adalah stetoskop di ruang perawatan anak, ruang perawatan penyakit dalam, ruang
bersalin, ruang nifas, ruang perinatalogi, dan ruang perawatan pasca bedah di rumah sakit
wilayah kota Banjarbaru dengan jumlah sebanyak 30 stetoskop.
Hasil Penelitian ditemukan cemaran Staphylococcus aureus dan Pseudomonas
aerogenosa pada steteskop. Kondisi steteskop dari data penelitian sebanyak 66,7%
dibersihkan setiap hari, cara penyimpanan diletakkan diatas meja 70% dan lama pemakaian
steteskop lebih dari 1 tahun sebanyak 70%. Kesimpulan steteskop di Rumah Sakit wilayah kota
Banjarbaru tercemar Staphylococcus aureus sebanyak 70% dan Pseudomonas aerogenosa
sebanyak 17%. Saran penelitian dapat dilanjutkan dengan mengetahui adanya Staphylococcus
aureus resisten antibiotik dan Pseudomonas aerogenosa resisten antibiotik pada steteskop di
Rumah Sakit.
Kata kunci: Staphylococcus aureus ; Pseudomonas aerogenosa ; steteskop
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1. PENDAHULUAN
Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh selama perawatan dirumah
sakit. Umumnya infeksi nosokomial didapatkan setelah 48 jam masa perawatan di
rumah sakit. Sebagian besar infeksi nosokomial disebabkan oleh kuman-kuman yang
resisten terhadap antibiotik. Penyebab infeksi nosokomial yang saat ini tersebar luas di
seluruh dunia diantaranya infeksi yang disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus
[1] dan Pseudomonas aerogenosa.
Infeksi nosokomial menjadi masalah di rumah sakit karena pengaruh
lingkungan sekitar dan peralatan medis yang terkontaminasi.[2] Alat medis yang paling
rentan terhadap kontaminasi bakteri yaitu stetoskop karena biasanya digunakan pada
pasien dengan berbagai kondisi dan kontak langsung dengan kulit. Pembersihan yang
tepat terhadap stetoskop sangatlah penting untuk menghindari meluasnya penyebaran
bakteri kepada pasien lain. Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati dan Dharmawan
dari 69 buah stetoskop yang diperiksa didapatkan hasil stetoskop yang positif
tercemar bakteri Staphylococcus aureus sebanyak 93%.[3]
Beragam jenis bakteri, sebagian dapat menyebabkan infeksi. Infeksi
Pseudomonas aeruginosa menjadi masalah serius pada pasien rumah sakit yang
menderita kanker, fibrosis kistik dan luka bakar. Angka fatalitas pasien-pasien tersebut
mencapai 50%.[4] Pseudomonas aeruginosa mengakibatkan infeksi pada pasien
dengan penurunan daya tahan tubuh. Kultur darah pasien bakteremia ditemukan
adanya Pseudomonas aeruginosa.[5] Bakteri ini tersebar luas di alam dan biasanya
ada di lingkungan lembab di rumah sakit.[6]
Staphylocccus aureus merupakan bakteri patogen bagi manusia. Hampir
semua orang pernah mengalami infeksi Staphylocccus aureus dengan derajat
keparahan yang beragam, dari keracunan makanan atau infeksi kulit ringan hingga
infeksi berat yang mengancam jiwa.[6] Keracunan makanan dapat terjadi karena
mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi, seperti halnya pada saos yang tercemar
Staphylococcus aureus.[7]
Hasil pengamatan di rumah sakit wilayah kota Banjarbaru terdapat steteskop
pada ruang perawatan dengan kondisi tempat penyimpanan diruang terbuka dan
dibersihkan tidak rutin sebelum digunakan pada setiap pasien. Hal ini mendukung
adanya cemaran bakteri pada steteskop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya cemaran bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aerogenosa pada
steteskop di rumah sakit wilayah kota Banjarbaru.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif. Sampel penelitian
adalah stetoskop di ruang perawatan anak, ruang perawatan penyakit dalam, ruang
bersalin, ruang nifas, ruang perinatalogi, dan ruang perawatan pasca bedah di Rumah
Sakit wilayah kota Banjarbaru dengan jumlah sebanyak 30 stetoskop. Pengambilan
swab stetoskop menggunakan lidi kapas steril yang sudah dicelupkan kedalam larutan
TSB steril. Swab diusapkan pada seluruh permukaan diafragma dan bell steteskop.
Sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi steril, tutup dengan kapas dan dimasukkan
ke dalam wadah, langsung dibawa menuju Laboratorium.
Swab dari stetoskop ditanam pada media isolasi Coklat agar plate, Cetrimide
agar dan Mac Conkey agar lalu dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37o C
selama 24 jam. Pewarnaan Gram dilakukan dengan cara membuat sediaan, biarkan
hingga kering, difiksasi. Pewarnaan menggunakan Gentian Violet 1% selama 3 menit,
Lugol selama 1 menit alkohol 96% selama 30 detik, dan carbol fuchsin selama 2 menit.
Periksa dibawah mikroskop pembesaran 1000x dengan menggunakan oil emersi. Hasil
yang menunjukkan Staphylococcus aureus jika terlihat bakteri bentuk coccus berwarna
ungu (Gram positif), susunan bergerombol. Pseudomonas aeruginosa jika terlihat
bakteri bentuk batang berwarna merah (Gram negatif).
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Koloni tersangka Staphylococcus hasil inokulasi dari media Coklat Agar
diinokulasi lagi ke dalam Mannitol Salt Agar (MSA). Setelah inkubasi suhu 37°C
selama 24 jam Staphylococcus aureus membentuk koloni berwarna kuning.
Pewarnaan Gram dilakukan lagi pada koloni yang tumbuh pada media MSA. Uji
biokima dilakukan dengan menanam koloni yang tumbuh pada media Mannitol Salt
Agar (MSA) ke dalam media gula-gula (glukosa, laktosa, manitol, maltosa, dan
sakarosa). Hasil pada Staphylococcus aureus yaitu negative (-) pada laktosa, maltose
dan sakarosa. Positif (+) pada glukosa dan manitol. Uji koagulase dilakukan dengan
cara meneteskan plasma darah (citrat) pada objek glass dan mengambil beberapa ose
koloni kuman yang tumbuh pada media Mannitol Salt Agar (MSA), kemudian dicampur
sampai homogen dan dilihat adanya koagulase yang menunjukkan Staphylococcus
aureus.
Koloni yang tersangka Pseudomonas aeruginosa dari media Mac Conkey dan
Cetrimide ditanam pada media gula-gula, VP/MR, TSIA, SIM, Simmon citrate agar lalu
dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37o C selama 24 jam. Kemudian hasil
yang didapat dicocokkan dengan tabel identifikasi untuk menentukan diagnosanya.
3. Hasil dan Pembahasan
Data hasil kuisioner tentang jumlah steteskop, cara penyimpanan, waktu pembersihan
dan lama pemakaian dapat dilihat dari tabel.
Tabel 1. Jumlah Steteskop dalam Setiap Ruang Perawatan
No
Kode
Jumlah
Jumlah
Persentase
Ruangan
Steteskop
Positif
Positif
(%)
1
Axy
3
3
100
2
Bxy
3
2
66,7
3
Cxy
11
10
90,9
4
Dxy
4
4
100
5
Exy
5
4
80
6
Fxy
2
1
50
7
Gxy
2
2
100
Total
30
26
Sumber : Data Primer

Waktu
Pembersihan

Tabel 2. Waktu pembersihan Steteskop
Jumlah
Jumlah Positif
Steteskop

Setiap hari
20
>1 hari
10
Jumlah
30
Sumber : Data Primer

Cara
Penyimpanan

18
8
26

Tabel 3. Cara penyimpanan Steteskop
Jumlah Steteskop
Jumlah Positif

Digantung
Diatas meja
Jumlah
Sumber : Data Primer

9
21
30

7
19
26

Persentase
Positif
(%)
90
26,7

Persentase
Positif
(%)
77,8
90,5
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Tabel 4. Lama Pemakaian Steteskop
Lama Pemakaian
Jumlah
Jumlah Positif
Steteskop
<1 tahun
>1 tahun
Total
Sumber : Data Primer

9
21
30

6
20
26

Persentase
Positif
(%)
66,7
95,2

Hasil identifikasi bakteri pada stetoskop ditemukan bakteri Staphylococcus
uareus sebanyak 21(70%) sampel dan Pseudomonas aeruginosa sebanyak 5(17%)
sampel, sedangkan bakteri lainnya 4(13%) sampel. Untuk lebih jelasnya lihat pada
tabel 5.
Tabel 5. Hasil Identifikasi Bakteri pada Stetoskop
Hasil Identifikasi
Jumlah
Persentase
(%)
Staphylococcus aureus
21
70
Pseudomonas aeruginosa
5
17
Bakteri lainnya*
4
13
Total
30
100
Sumber : Data Primer
*Staphylococcus sp, coliform

Cemaran bakteri pada stetoskop kemungkinan disebabkan olah banyak faktor.
Faktor penggunaan stetoskop yang bersentuhan langsung dengan kulit manusia,
digunakan juga untuk memeriksa pasien yang satu ke pasien yang lainnya. Kontak
langsung antara stetoskop dengan kulit pasien mengakibatkan stetoskop mudah
terkontaminasi bakteri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stetoskop adalah
sebagai alat medis untuk memeriksa suara dalam tubuh, seperti suara jantung,
pernapasan, intestine dan aliran darah dalam arteri dan vena.
Hasil kuisioner menunjukkan adanya faktor lainnya yang kemungkinan
menyebabkan kontaminasi bakteri pada stetoskop. Sebanyak 70% steteskop disimpan
diatas meja dan 70% telah berumur lebih dari 1 tahun. Kesadaran petugas dalam
perawatan dan penyimpanan stetoskop sangatlah penting dalam mencegah
kontaminasi bakteri terutama Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati
yaitu dari jumlah sampel steteskop yang diambil sebanyak 69 ditemukan sebanyak
64(93%) sampel positif bakteri Staphylococcus aureus. Menurut Sherris John C
Stahylococcus aureus dapat muncul karena adanya kontaminasi dari luka infeksi pada
pasien, alat-alat kedokteran, dan dari udara pernafasan (hidung dan mulut) serta kulit
dan pakaian petugas.[8] Penelitian lain menunjukkan adanya Staphylococcus aureus
sebanyak 14(52%) sampel dari 27 sampel swab hidung perawat di rumah sakit.
Ditemukan juga Staphylococcus aureus yang kebal terhadap beberapa jenis antibiotik.
[9] Staphylococcus aureus dari hasil isolasi ini ternyata dapat dihambat dengan ekstrak
propolis.[10]
Menurut Eva Decroli bakteri Staphylococcus aureus merupakan flora normal
pada manusia. Staphylococcus aureus terdapat pada hidung bagian anterior dan
kadang sekitar 30% terdapat pada kulit manusia. Banyak koloni Staphylococcus
aureus terdapat di rumah sakit. Spesies ini bersifat patogen dan menyebabkan
sejumlah infeksi yang menyerang individu sehat. Staphylococcus aureus merupakan
kuman patogen yang ditemukan pada ulkus diabetic.[11] Staphylococcus aureus
mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lingkungan dan dapat bertahan hidup
pada media yang mengandung NaCl 10%.[12]
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Penyebaran Staphylococcus aureus terhadap pasien dapat terjadi melalui
transmisi udara dan alat medis. Seorang karier nasal atau perineal pada dokter,
perawat, atau pegawai rumah sakit lainnya dapat juga dapat menjadi sumber
penularan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wikansari Nurvita mengenai bakteri udara,
Staphylococcus aureus ditemukan sebesar 50% dari total kamar di kelas III ruang
rawat inap Penyakit Dalam di Rumah Sakit kota Semarang.[13]
Infeksi nosokomial atau dikenal juga dengan infeksi dapatan rumah sakit
kebanyakan disebabkan oleh mikroorganisme yang umumnya kuman komensal pada
manusia yang sebelumnya tidak jarang menyebabkan infeksi pada orang sehat.
Kuman yang tersering menyebabkan infeksi nosokomial antara lain adalah
Staphylococcus aureus, Proteus, Escheria coli, Klebsiella, dan Pseudomonas yang
sering menyebabkan kekebalan terhadap obat.[14]
Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang bersifat patogen
oportunistik, dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan ketahanan tubuh yang
menurun. Sering diisolasi dari penderita dengan neoplastik, luka dan luka bakar yang
berat. Bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian
bawah, saluran kemih, mata dan lain-lainnya. Organisme ini juga merupakan
penyebab 10 - 20% infeksi nosokomial.[15]
Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang bersifat patogen
oportunistik, dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan ketahanan tubuh yang
menurun. Organisme ini juga merupakan penyebab 10 - 20% infeksi nosokomial.
Sering diisolasi dari penderita dengan neoplastik, luka dan luka bakar yang berat.
Bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah,
saluran kemih, mata dan lain-lainnya.[15]
Pseudomonas aeruginosa sering ada dalam jumlah sedikit pada flora normal
usus dan kulit manusia dan merupakan patogen utama dari kelompoknya. Spesies dari
Pseudomonas yang lain jarang menyebabkan penyakit.[4] Pseudomonas aeruginosa
menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, menghasilkan nanah warna hijau biru;
meningitis jika masuk melalui fungsi lumbal; dan infeksi saluran kemih jika masuk
melalui kateter. Penyerangan pada saluran nafas, khususnya respirator yang tercemar,
mengakibatkan pneumonia nekrotika.Bakteri sering ditemukan pada otitis eksterna
ganas pada pasien diabetes. Infeksi pada mata, yang mengarah pada perusakan mata
dengan cepat, biasanya terjadi sesudah luka atau operasi mata. Pada bayi dan orang
yang lemah Pseudomonas aeruginosa mungkin masuk aliran darah dan
mengakibatkan sepsis yang fatal, hal ini terjadi biasanya pada pasien dengan leukemia
atau limfoma yang mendapatkan terapi antineoplastik atau terapi radiasi dan pada
pasien dengan luka bakar yang berat.[6]
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Steteskop di salah satu rumah sakit di Banjarbaru tercemar Staphylococcus
aureus sebanyak 70% dan Pseudomonas aerogenosa sebanyak 17%. Penelitian dapat
dilanjutkan dengan mengetahui adanya Staphylococcus aureus resisten antibiotik dan
Pseudomonas aerogenosa resisten antibiotik pada steteskop di rumah sakit
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ABSTRACT
Diabetes mellitus is a predisposing factor for the onset of oral candidiasis. Women with
diabetes have extra sugar in the secretion of saliva. Sugar contained in saliva are stacked on
the mucosa so provide food for mold growth so that the diabetic patient saliva will be found
Candida albicans The aim of this study was to identify Candida albicans in saliva of women with
diabetes mellitus in patient wards of Medicine Hospital Dr M.Yunus Bengkulu 2017.
This type of research is conducted by using descriptive survey design. Sampling
technique using Purposive Sampling, the number of samples identified as many as 27,
conducted by macroscopic and microscopic examination. Data in this research using descritive
analysis.Results of univariate analysis obtained, all respondents the majority of respondents
52% positive saliva fungus Candida albicans and almost half of respondents 48% negative
saliva fungus Candida albicans. The prevalence values indicate that the majority of the total
population of women with DM saliva samples contained fungus the Candida albicans. Whole
saliva respondents (100%) in women with diabetes is growing colonies on Media SDA
(Saboraud Dextrose Agar) fungus Candida albicans
Keywords: Candida albican, Saliva, Diabetes Mellitus
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ABSTRAK
Diabetes melitus (DM) merupakan faktor predisposisi timbulnya kandidiasis oral. Wanita
penderita DM mempunyai gula ekstra dalam sekresi saliva. Gula yang ada pada saliva
tertumpuk pada mukosa sehingga menyediakan makanan untuk pertumbuhan jamur, akibatnya
pada saliva penderita DM akan ditemukan Candida albican. Tujuan penelitian ini adalah Untuk
mengidentifikasi Candida albican pada saliva wanita penderita diabetes melitus di Ruang Rawat
Inap Penyakit Dalam RSUD dr M.Yunus Bengkulu Tahun 2017.
Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan design survey deskriptif. Teknik
pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive Sampling, Jumlah sampel yang
diidentifikasi sebanyak 27, dilakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Data
dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis deskriptif didapatkan, responden 52% positif jamur
Candida albican dan responden 48% negatif jamur Candida albican. Nilai persentase tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar sampel saliva wanita penderita DM terdapat jamur
Candida albican. Seluruh saliva responden (100%) pada wanita penderita DM tumbuh koloni
pada Media SDA (Sabourd Dextrose Agar) jamur Candida albican.
Kata Kunci : Candida albican, Saliva, Diabetes Melitus
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1. Pendahuluan
Kandidiasis adalah suatu penyakit jamur yang bersifat akut dan sub akut yang
disebabkan oleh spesies Candida sp, biasanya oleh Candida albicans dan dapat
mengenai kulit mulut, vagina, kuku, kulit, bronki, atau paru-paru. Penyakit ini ditemukan
diseluruh dunia dan dapat menyerang semua umur baik laki-laki maupun perempuan.
Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, penderita kandidiasis ini 70%
perempuan.[1]
Kandidiasis oral merupakan salah satu penyakit pada rongga mulut berupa lesi
merah dan lesi putih yang disebabkan oleh jamur jenis Candida albican, Candida
albican merupakan jenis jamur yang menjadi penyebab utama. Candida albican
merupakan jamur terbanyak yang terisolasi dari tubuh manusia sebagai flora normal
dan penyebab infeksi oportunistik.[2]
Terdapat sekitar 30-40% Candida albican pada rongga mulut orang dewasa
sehat, 45% pada neonatus, 45-65% pada anak-anak sehat, 50-65% pada pasien yang
memakai gigi palsu lepasan, 65-88% pada orang yang mengkonsumsi obat-obatan
jangka panjang, 90% pada pasien leukemia akut yang menjalani kemoterapi, dan 95%
pada pasien HIV/AIDS.[3] Saliva merupakan faktor defensif utama dalam mulut yang
mengandung komponen informatif yang dapat digunakan sebagai penanda diagnostik
untuk penyakit manusia. Komponen aneka dalam saliva tidak hanya melindungi
integritas jaringan mulut, tetapi juga memberikan petunjuk penyakit dan kondisi lokal
dan sistemik.[4] Disfungsi saliva telah dilaporkan menjadi komplikasi oral yang sering
terjadi pada penderita DM menyebabkan berbagai komplikasi mulut. Salah satu faktor
predisposisi yang menyebabkan Candida albican yaitu diabetes melitus.[5]
Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang secara genetis dan
klinis termasuk heterogen dengan manifestasi klinis berupa hilangnya toleran
karbohidrat. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya hormon insulin yang diproduksi
oleh pankreas atau tidak berfungsinya hormon insulin dalam menyerap gula secara
maksimal. Diabetes melitus pada pemeriksaan awal sering sekali tidak disadari.
Namun baru diketahui sewaktu menjalani pemeriksaan kesehatan.[6]
Menurut data IDF, tingkat estimasi penderita DM di dunia pada tahun 2013
sebanyak 382 juta orang penderita dan tahun 2035 jumlah tersebut diperkirakan akan
meningkat menjadi 592 juta orang [7]. Secara global, diperkirakan 422 juta orang
dewasa menderita diabetes melitus pada tahun 2014 dengan jumlah prevalensi 8,5%
pada populasi orang dewasa [8]. Terlihat prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter
dan gejala meningkat sesuai dengan bertambahnya umur, namun pada umur 65 tahun
cenderung menurun. Dan pada perempuan cenderung lebih tinggi 1,7% daripada lakilaki yang hanya 1,4%. [9]
Pravelensi DM di Indonesia berdasarkan wawancara yang terdiagnosis dokter
sebesar 1,5%, dan di Bengkulu sebesar 0,9%. Penderita DM di Provinsi Bengkulu
sebanyak 4.516 orang [10]. Jumlah penderita rawat inap DM di RSUD Dr M.Yunus
Bengkulu tahun 2013 sebanyak 327 orang, tahun 2014 sebanyak 331 orang dan pada
tahun 2015 sebanyak 347 orang. Jumlah penderita rawat inap wanita DM lebih banyak
dibandingkan dengan penderita rawat inap laki-laki DM yaitu pada tahun 2013
sebanyak 179 orang, tahun 2014 sebanyak 210 orang, dan tahun 2015 sebanyak 199
orang.
Diabetes melitus merupakan faktor predisposisi timbulnya kandidiasis oral.
Wanita penderita DM mempunyai gula ekstra dalam sekresi saliva. Gula yang ada
pada saliva tertumpuk pada mukosa sehingga menyediakan makanan untuk
pertumbuhan jamur. Fungsi kelenjar saliva yang terganggu memudahkan
berkembangnya jamur kandida dalam keadaan PH rendah, oksigen rendah, dan
lingkungan anaerobik sehingga pada saliva wanita penderita DM kemungkinan besar
akan ditemukan Candida albican [6]. Laju aliran saliva secara signifikan berkurang
pada penderita diabetes dibandingkan dengan yang non-penderita DM. Hal ini
dijelaskan bahwa haus dan mulut kering karakteristik penderita terkait dengan kontrol
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glikemik yang buruk pada DM, yang pada gilirannya dikaitkan dengan peningkatan
diuresis dan kehilangan cairan. [11]
2. METODE PENELITIAN
Jenis Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain survey deskriptif.
Dengan Uji Laboratorium dimana peneliti mengidentifikasi pertumbuhan Candida
albican pada saliva wanita penderita DM, hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi
yang terjadi saat penelitian dilaksanakan.
Sampel Saliva
Pemeriksaan Makroskopis

(-) Pada Kultur SDA

(+) Pada Kultur SDA
Pemeriksaan Mikroskopis

(-) Pada KOH 10%

(+) Pada KOH 10%
Candida albican

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian
Keterangan :
(-) SDA (Saboraud Dextrose Agar)= tidak tumbuh koloni pada media SDA
(+) SDA (Saboraud Dextrose Agar)= tumbuh koloni pada media SDA
(-) KOH (Kalium Hidrosida)= tidak terdapat blastospora dan pseudohyfa
(+) KOH (Kalium Hidrosida)= terdapat blastospora dan pseudohyfa

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah :

Keterangan :
n : besar sampel
N : besar populasi
Rumus tersebut berdasarkan pernyataan jika jumlah subjek kurang dari 100,
maka lebih baik diambil semua, sedangkan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat
diambil antara 10-15 % [12]. Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus
tersebut adalah :
n = 15 % × N
n = 0,15 × 199
n = 29,85 (dibulatkan 30)
Sampel yang digunakan berjumlah 30 orang yaitu wanita penderita DM.
Pelaksanaan Penelitian
1. Pre analitik
a. Persiapan pasien
Pada pemeriksaan ini saliva yang digunakan pada pemeriksaan adalah saliva
pagi dengan rentang waktu jam 8-10 pagi dan menggunakan Metode
Arbsorbent. Pasien diharapkan berkumur-kumur dengan air untuk
membersihkan mulut, sebelum dilakukan pengambilan sampel pada mukosa
pipi bagian dalam.
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b. Persiapan alat dan bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah KOH 10 %, aquadest, dan
sampel saliva.
Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media SDA (Saboraud
Dextrose Agar)
c. Prosedur kerja :
a) Sterilisasi alat dan media
Sterilisasi alat-alat yang akan digunakan pada saat penelitian adalah
dengan sterilisasi udara panas dan kering
b) Pembuatan media
Bahan yang digunakan untuk pembiakan jamur adalah media agar
sabouraud, setiap liter sabouraud mengandung Pepton mikologi 10 gram;
Glukosa 40 gram; Agar 15 gram; Aquadest 1000 mL.
2. Analitik
a. Pemeriksaan makroskopis
1) Diambil sampel saliva dengan penyerapan menggunakan lidi kapas steril
selama satu sampai lima menit.
2) Diinokulasikan pada tabung reaksi agar miring Sabauraud Dextrose Agar
(SDA) secara merata
3) Diinkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam dan koloni Candida albican
akan terlihat. [13]
b. Pemeriksaan mikroskopis
1) Diteteskan larutan KOH 10% pada objeck glass.
2) Dibasahi ujung ose dengan menggunakan larutan KOH 10% dan diambil
koloni dengan menggunakan ose.
3) Diletakkan koloni pada tetesan KOH 10% dan ditutup dengan deck glass
dan hindari terjadinya gelembung udara.
4) Dilewatkan sediaan tersebut beberapa kali diatas nyala api.
5) Diperiksa dibawah mikroskop mula-mula dengan pembesaran 10x dan
pembesaran 40x.
6) Diamati bagian-bagiannya (blastospora, psudohyfa) [13]
3. Post analitik
Interpretasi hasil
Pada pemeriksaan makroskopis menggunakan media Sabouraud
Dextrose Agar (SDA) pada suhu 37°C, koloni yang tumbuh setelah 24-48 jam,
berupa “yeast like colony” berwarna putih kekuning-kuningan, di tengah dan
dasarnya warnanya lebih tua, permukaannya halus mengkilat dan sedikit
menonjol. [14]
Pada pemeriksaan mikroskopis menggunakan KOH 10% dijumpai
Candida albican dalam sel-sel berbentuk lonjong dengan atau tanpa tunas,
terpisah satu-satu atau dalam kelompok blastospora. Di samping itu tampak
benang-benang hifa jamur/ pseudohyfa. [13]
Pengolahan Data
Analisis ini digunakan untuk mendapatkan distribusi dari variabel yang dilakukan
pada penelitian yaitu normal, batas tinggi normal, tinggi dan sangat tinggi .[15]
Hasil penelitian digambarkan secara diskriptif dengan menggunakan rumus :

Keterangan :
F : persentase
f : frekuensi ( jumlah sampel yang positif)
n : jumlah seluruh sampel
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Dari hasil distribusi frekuensi, maka hasil dapat dinyatakan sebagai berikut :
0%
: Tidak satu pun
1 % - 25 % : Sebagian kecil
26 % - 49 %
: Hampir sebagian
50 %
: Sebagian
51 % - 75 %
: Sebagian besar
76 % - 99 %
: Hampir seluruh
100 %
: Seluruh
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian frekuensi jamur Candida albican pada saliva
wanita penderita DM di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2017 adalah 27 orang
wanita penderita DM.Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Distribusi Frekuensi jamur Candida albican
pada saliva wanita penderita DM di RSUD dr. M.
Yunus Bengkulu Tahun 2017
Cara
Pemeriksaan
Makroskopis
(SDA)
Mikroskopis (KOH)

Positif (%)

Negatif (%)

27 ( 100% )

0 ( 0% )

14 ( 52% )

13 ( 48% )

Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Candida
albican pada saliva Penderita DM.

Tabel 1 dapat diketahui sebagian besar responden (52%) posiif Jamur Candida albican
pada saliva, hamper sebagian responden (48%) negative Jamur Candia albican pada
saliva.
Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan prevalensi jamur Candida albican
pada saliva wanita penderita Diabetes Melitus (DM) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
Tahun 2017 sebagian besar saliva responden 52% positif (+) jamur Candida albican
dan responden 48% negatif (-) jamur Candida albican.
Kondisi ini sesuai dengan penelitian Getas et al., (2013) mengatakan prevalensi
kandidiasis sebesar 20,5% pada 44 responden wanita penderita diabetes melitus
dengan probabilitas 0,002; [16] Dari populasi 108 orang penderita diabetes melitus tipe
2 didapatkan 92 orang (85%) mengalami xerostomia dan Candidiasis dengan kadar
gula darah puasa ≥ 100 mg/dl, kadar gula darah 2 jam sesudah makan ≥140 mg/dl dan
lama menderita diabetes bervariasi.; [2] pada penderita HIV/AIDS dengan kandidiasis
oral menunjukkan bahwa kandidiasis pseudomembran yang disebabkan oleh Candida
albican merupakan tipe terbanyak yang ditemukan sebanyak 76.7% dari 30 penderita.;
[17] Semua pasien (100%) mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk kesehatan
mulut. Namun, sebanyak (43%) pasien masih mengalami kebersihan mulut yang
buruk. Hingga menunjukan prevalensi yang tinggi terhadap xerostomia (56%) yang
disebabkan oleh Candida albican sebesar (11,8%).
Pada sampel positif Candida albican dilihat dari adanya koloni Candida albican
berbentuk bulat atau lonjong dengan permukaan halus, berwarna putih kekuningan
dan berbau ragi pada media agar miring SDA ( Saboraud Dextrose Agar ). Pada
pengamatan mikroskopis Candida albican ditemukan blastospora dan pseudohyfa
pada sediaan mikroskopis menggunakan KOH (Kalium Hidroksida). Pada sampel
negatif Candida albican tidak ditemukan adanya koloni Candida albican pada
pengamatan makroskopis dengan menggunakan media agar miring SDA.
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Pada media agar miring SDA ( Saboraud Dextrose Agar ) dapat juga ditumbuhi
koloni selain Candida albican yang memberikan hasil positif palsu pada pemeriksaan
Makroskopis, sehingga pada pemeriksaan mikroskopis tidak ditemukan adanya hifa
ataupun blastospora Candida albican. Tumbuhnya koloni selain Candida albican dapat
dipengaruhi oleh kurang sterilnya media pertumbuhan jamur, suhu inkubator yang tidak
teratur, durasi inkubasi jamur pada media SDA yang terlampau lama dan dapat juga
karena kontaminasi saat pengambilan sampel.
Diabetes melitus (DM) merupakan gangguan metabolisme dengan manifestasi
klinis hilangnya tolerah karbohidrat. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya hormon
insulin yang diproduksi pankreas atau tidak berfungsinya hormon insulin dalam
menyerap gula secara maksimal. Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu faktor
predisposisi timbulnya kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh Candida albican yang
merupakan spesies terpatogen yang menjadi etiologi terbanyak dalam kasus infeksi
akibat jamur. Infeksi candida albican pada wanita penderita diabetes melitus dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. [18]
Faktor endogen yang menyebabkan kandidiasis pada wanita penderita diabetes
melitus dikarenakan kadar gula di dalam darah dan urine meningkat. Kadar ini dapat
merangsang pertumbuhan jamur Candida albican yang lebih cepat. Faktor obesitas
juga dapat menyebabkan terjadinya kandidiasis. Obesitas ini menyebabkan banyak
keringat sehingga terjadi maserasi kulit dan ini mempermudah invasi Candida albican
serta penyakit lain. [18]
Faktor eksogen meliputi faktor cuaca dan kelembaban. Cuaca dan kelembaban
berpengaruh terhadap pertumbuhan Candida albican yaitu cuaca dengan iklim yang
panas menyebabkan banyak keringat terutama pada lipatan kulit. Hal ini akan
menyebabkan kulit mengalami maserasi dan ini mempermudah invasi Candida albican.
Pekerjaan yang berhubungan dengan air dan kebersihan pribadi sangat
mempengaruhi invasi maupun tingkat infeksi Candida albican. [18]
Diabetes Melitus (DM) memiliki kadar gula di dalam saliva, darah dan urin
meningkat yang akan merangsang pertumbuhan Candida albican. Penderita DM yang
tidak terkontrol menderita kelainan fungsi sel pertahanan utama. Polymorphonuclear
leukosit merupakan sel pertahan utama pada periodnosium. Fungsi sel yang terlibat
dalam respon pertahan ini adalah neutrofil, monosit dan makrofag. Penderita DM
mengalami gangguan sel pertahanan utama tersebut karena tidak seimbangnya fungsi
kemotaksis dan fagositosis yang menyebabkan penderita diabetes melitus lebih rentan
terhadap infeksi. Kadar gula darah yang tinggi juga merusak sistem sehingga
menggurangi kepekaan penderita terhadap adanya infeksi jamur Candida albican. [19]
Wanita penderita DM dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kandidiasis
yang akan mengakibatkan berkurangnya kadar saliva dan terjadinya xerostomia, maka
upaya pencegahan diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi wanita
penderita DM. Menjaga pola hidup yang sehat merupakan faktor yang dapat
mengendalikan kadar gula didalam darah maupun urine wanita penderita DM sehingga
dengan kadar gula yang terkendali dapat menggurangi sumber asupan nutrisi pada
pertumbuhan Candida albican.[6]
Pengobatan lokal dilakukan untuk mengurangi tingkat prevalensi penyakit
kandidiasis. Pengobatan lokal yang dapat diberikan yaitu nisfatin, gentian violet,
amphotericin B, ketokonazol, mikonazol, dan klotrimazol ketokonazol dapat
menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare dan nyeri kepala. Pengobatan
lokal yang lain juga dapat menimbulkan efek samping sehingga masyarakat saat ini
sudah beralih ke pengobatan tradisional, terbuktinya dengan data dari WHO (World
Health Organization) yang dikeluarkan pada bulan Juli 2002 menyebutkan bahwa di
Indonesia saat ini tercatat sekitar 40% penduduk Indonesia menggunakan pengobatan
tradisional dan 70% berada di daerah pedesaan. [20]
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang identifikasi jamur Candida albican
pada saliva wanita penderita Diabetes Melitus (DM) di Ruang Rawat Inap Melati RSUD
dr. M. Yunus Tahun 2017. Seluruh responden positif tumbuh koloni Jamur Candida
albican pada saliva wanita penderita DM di Media SDA (Saboraud Dextrose Agar),
Sebagian besar responden positif Jamur Candida albican pada saliva wanita penderita
DM. Diharapkan pihak rumah sakit lebih memperhatikan faktor-faktor predisposisi
terhadap insidensi kandidiasis oral pada wanita penderita DM. Bagi Peneliti Lain
diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
hubungan pola hidup, dan oral hygiene terhadap kejadian kandidiasis pada wanita
penderita DM dan bukan penderita DM.
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ABSTRACT
Malaria still become one of major health burden in Indonesia especially in remote areas
of east Indonesia. Golden standard of malaria parasite detection is still microscopic technique
using policromatich lightsource whether from halogen or natural light source. Microscopic
technique have alot of benefit but still have weakneses, such as time consumming and bias on
the reading by microscopist, because of artifact in the image. Aims of this study was to designed
malaria parasites detection tool that is robust, fast, convenient and clear by minimizing artifact
on slide. Design of this study was laboratory experimental which modified simple microscope
into automatic microscope with table movement and webcam recording using microcontroller
and monochromatic light source.Wavelength of the light sources were 402nm(blue), 532 nm
(green) and 650 nm (red), intensity of each sources were differ. The reading of the slide image
was conducted by two certified microscopist, whom read 60 images of thick and thin slide with
three different live stage of Plasmodium falciparum live, which werering, trophozoit and
schizont. This study showed that modification of microscope was succeeded with automatic
movement and webcam recording, process time in one step movement and recording
approximately 10
seconds or 17minutes for 100 field of view as confirmation
process.Monocromatic light source has proven to give a clear and contrast field of view when
the intensities were higher than 40 mW and the certified microscopist able to identified
Plasmodium falciparum parasites. Data analysis of microscopist reading used non parametric
statistic friedman by SPSS showed that correlation between images using monocromatics and
policromatic lights have meaningless differences in a thick and thin slide. However, hemozoin
as marker of plasmodium falciparum parasite was less detected by monochromatic light used in
this study.
Key words: malaria detection, monocromatic microscope, Microcontroler.
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ABSTRAK
Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia terutama di daerah
bagian timur Indonesia. Gold standard pemeriksaan malaria sampai saat ini adalah teknik
pemeriksaan mikroskop dengan cahaya putih (polikromatis) bersumber dari lampu halogen atau
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sumber cahaya lainnya. Kelemahan dari teknik mikroskop adalah kurang efisien waktu dan
adanya artefak pada gambar apusan darah dikarenakan objek dalam darah ataupun kotoran
saat pembuatan apusan darah, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil analisis gambar.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alat deteksi malaria yang cepat, nyaman dan lebih
jelas dengan mengurangi artefak pada slide malaria. Penelitian dilakukan dengan metode
eksperimental laboratorium dengan memodifikasi mikroskop sederhana menjadi mikroskop
otomatis dengan pergerakan meja preparat dan perekaman webcam menggunakan
mikrokontroler serta modifikasi pencahayaan menggunakan cahaya monokromatis dari cahaya
Laser dengan panjang gelombang 402nm (violet), 532nm (hijau) dan 650nm (merah) dengan
kekuatan intensitas yang berbeda, pembacaan dilakukan oleh tenaga mikroskopis untuk
membaca hasil rekaman sebanyak 60 gambar slide parasite malaria apusan tebal dan tipis
dalam beberapa tahap hidup parasit, yaitu tahap ring 20, tahap trophozoid 20, dan tahap
schizont 20. Modifikasi mikroskop yang dilakukan berhasil membaca dan merekam gambar
sesuai protokol dalam waktu respon pertitik rekam dan geser adalah ±10-15 detik, sehingga
dalam 100 kali lapang pandang estimasi waktu yang diperlukan adalah ±1500 detik atau 25
menit. Penggunaan cahaya Laser hijau dan laser biru dengan rentang intensitas diatas 40 mW
dapat menghasilkan gambaran parasit yang cukup baik dan dapat dibaca oleh analis
mikroskopis. Hasil pembacaan gambar oleh mikroskopis dianalisa menggunakan statistic non
parametric uji friedman dengan SPSS dan didapatkan bahwa tidak ada perbedaan cukup
bermakna dalam pembacaan oleh mikrokopis,baik pada hapusan darah tebal ataupun tipis,
namun marker parasite malaria berupa hemozoin kurang terdeteksi dengan baik pada cahaya
monokromatis yang digunakan.
Kata kunci : Deteksi malaria, Mikroskop monokromatik, Mikrokontroler.

1.

PENDAHULUAN
Malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh parasit plasmodium dari
nyamuk Anopheles sp betina. Gejala klinis akibat infeksi parasit malaria ada yang
tanpa gejala (asimtomatik) biasanya terdapat di daerah-daerah endemis tinggi, dengan
gejala klasik seperti demam, menggigil, berkeringat, dan gejala berat (severe) seperti
hilang kesadaran, nafas sesak dan perdarahan.[1] Sampai saat ini penyakit malaria
masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan
kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu bayi, balita dan ibu hamil.
Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) menyatakan
bahwa malaria merupakan penyakit dengan asumsi kematian satu anak meninggal
setiap menit di Afrika, di Indonesia sendiri menurut data dari Riset Kesehatan Dasar
berbasis komunitas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013
prevalensi malaria menunjukan sebesar 6,0%, sebagian besar wilayah di bagian timur
Indonesia masih menjadi daerah endemik malaria.[2] Penyebaran penyakit malaria
menjadi semakin luas dengan mobilitas pendududuk dari dan ke daerah endemis.[3]
Malaria pada manusia dapat didiagnosis dengan menggunakan beberapa cara yaitu
antara lain dengan pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan serologis menggunakan
monoclonal antibody dengan Rapid Diagnosis Test (RDT) dan teknik Polymerase
Chain Reaction (PCR) ataupun menggunakan third harmonic generation imaging [4].
Diagnosis mikroskopis masih merupakan gold standard dalam pemeriksaan malaria.[5]
Keuntungan dari metode mikroskopis selain murah, dapat mengidentifikasi spesies
parasit dengan tepat, namun pemeriksaan menggunakan mikroskop yang dilakukan
untuk pemeriksaan malaria manual menimbulkan ketidak nyamanan saat bekerja
selain itu penggunaan cahaya lampu halogen atau cahaya polikromatis (putih) untuk
mendeteksi parasit malaria saat ini, semua bentuk dan warna yang dapat direkam
sehingga menimbulkan banyak terlihat gangguan atau artefak pada lapang pandang
dan penentuan objek menjadi bias. Pemeriksaan mikroskopis manual juga sangat
ditentukan oleh keahlian dari tenaga laboratorium karena penentuan keadaan tidak
terjangkit malaria di buktikan dengan pendeteksian minimum 100 lapang pandang[6],
sehingga kemungkinan kesalahan deteksi lebih besar tergantung pengalaman tenaga
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laboratorium tersebut kadang kegiatan pemeriksaan menjadi sangat lama dan tidak
efisien.
Pada penellitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seungjun Lee dan Wei Lue,
2012 diketahui bahwa perbedaan intensitas parasit plasmodium falciparum dapat
terlihat pada panjang gelombang 450-500nm dan diatas 700nm[7], sedangkan pada
penelitian yang dilakukan oleh Makkapati, 2011 diketahui bahwa untuk menghilangkan
artefak dan mendapatkan gambar dengan kontras adalah dengan menggunakan
cahaya monokromatis yang mempermudah proses segmentasi dengan perangkat
lunak.[8] Sumber cahaya monokromatik memiliki daya masukan rendah namun tingkat
keterangan cahaya atau intensitas cahaya tinggi, serta tahan lama.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mikroskop otomatis dengan cahaya
monokromatik sebagai alat deteksi parasit malaria yang cepat, nyaman, serta akurat.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian merupakan experimental laboratorium yang terdiri dari dua
tahap yaitu pertama adalah modifikasi alat mikroskop dengan perancangan
menggunakan mikrokontroler untuk otomatisasi pergerakan dan perekaman gambar,
yang kedua adalah dengan modifikasi pencahayaan monokromatis dari beberapa
cahaya laser untuk mendapatkan gambar parasit. Sampel yang digunakan adalah
parasit malaria plamodium falciparumyang diperoleh dari bahan biologi tersimpan yaitu
stok sampel darah terinfeksi malaria Plasmodium falciparum (W2pf dan 3D7pf) pada
Laboratorium parasitologi Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI. Sampel di biakan
ke dalam 3 tahapan hidup parasit yaitu tahap ring, trophozoid dan schizont, kemudian
dibuat hapusan darah tebal dan tipis serta diwarnai dengan giemsa, masing masing
tahapan hidup parasit dibaca dan direkam secara acak sebanyak masing-masing 10
titik lapang pandang sehingga total sampel gambar adalah 60 gambar lapang
pandang. Pengambilan data sampel dilakukan secara acak, sampel yang diambil
untuk acuan adalah sepuluh titik dalam tiap-tiap apusan darah. Gambar mikroskop
yang dihasilkan dibaca oleh dua orang analis mikroskopis yang terpisah dan tidak
saling mengetahui. Hasil pembacaan dianalisis dengan menggunakan SPSS 17
analisis non parametrik uji friedmann,
Modifikasi mikroskop
1. Otomatisasi pergerakan meja preparat.
Meja preparat di buat dari plat dan batang besi untuk shaft. Pengukuran shaft
dihitung berdasarkan pergerakan sumbu x dan y yaitu ~0,1mm pertitik. Shaft yang
digunakan untuk menggeser sumbu x dan y dibuat dengan panjang 130,5 mm
dengan diameter 6,3 mm dan jarak ulir ±0.05 mm. Shaft dihubungkan dengan
motor stepper dengan resolusi sebesar 400x sehingga didapat langkah putaran
360º dibagi dengan panjang langkah sebesar 0.9º. Motor stepper digerakan
dengan menggunakan rangkaian mikrokontroller C8931 dan program C++.

Gambar 1. Rangkaian mikrokontroller dan meja preparat mikroskop
Pengembangan Mikroskop Dengan … (Ida Susanti, dkk)

78
Mikrokontroller mengatur logic sequence dari transistor ULN 28003 untuk
menggerakan motor stepper, perintah motor stepper dilakukan melalui program
serial data loging yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++[9].
Pergerakan meja preparat merujuk pada pedoman penatalaksanaan kasus
malaria di Indonesia yaitu dengan melakukan pengamatan mikroskop per lapang
pandang besar (LPB) sebanyak 100 LPB untuk mendiagnosa parasit malaria [10].
Pergerakan diatur melalui komputer dengan menghubungkan mikrokontroler
C8931 dengan port USB dan driver motor yang digunakan adalah transistor type
Darlington ULN 28003. Mikrokontroller mengatur logic sequence dari ULN untk
menggerakan motor stepper, dan perintah pergerakan motor stepper dilakukan
melalui program serial data loging. Program untuk mengirimkan perintah ke
mikrokontroller melalui protokol serial dengan konfigurasi pada gambar.

Gambar 2. konfigurasi protokol serial pergerakan meja x-y dan perekaman gambar webcam

Start loging berfungsi sebagai pembuka port serial komputer untuk memulai
komunikasi serial, sedangkan start running adalah perintah memulai pergerakan
dan perekaman gambar webcam. pengambilan sample dilakukan mengikuti jumlah
minimal penarikan gambar dalam satu apusan darah yaitu 100-200 gambar.
Pergerakan sumbu x dan y serta perekaman gambar dibuat sebanyak 100-200
langkah dengan arah zigzag. Pergerakan sumbu x ditentukan dalam langkah 10
kali kekanan kemudian pergerakan sumbu y ditentukan 1 kali setiap 10 langkah
sumbu x, dan sumbu x bergerak ke kiri sebanyak 10 langkah kembali. Perekaman
gambar oleh webcam diatur dengan menentukan running interval pada konfigurasi
diatas. Interval antara proses perekaman satu dengan yang lainnya lebih besar
dari kecepatan putaran motor stepper
Resolusi yang dhasilkan pada konfigurasi ini adalah 640 x 480 pixel, karena
keterbatasan library dari data sumber sehingga untuk mendapatkan gambar yang
cukup optimal saat ini gambar direkam dengan menggunakan konfigurasi dari
webcam sampai dengan 3264x2448 pixel. Perbesaran optik menggunakan
mikroskop adalah sebesar 1000x, dengan penggunaan lensa obyektif 100x dan
lensa okuler 10x, dan perbesaran digital sebesar 2x, sehingga perbesaran gambar
sampai dengan ~70 µm.
2. Modifikasi pencahayaan monokromatis
Penggunaan peralatan dalam modifikasi mikroskop adalah dengan membuat
meja preparat pergerakan mekanik sumbu x-y rakitan dengan pergerakan saft di
hitung sebesar 0.1 mm menggunakan mikrokontroler yang di kendalikan melalui
computer atau laptop dan perangkat lunak menggunakan pemograman bahasa
C++,
untuk
mendapatkan
gambar
parasit
diguanakan
Monokuler
mikroskop®,China dengan perbesaran 1000-1250x dengan bantuan minyak imersi
dan sebagai pencahayaan mikroskop digunakan 6 buah lampu led putih dengan
daya sebesar 31 lumen, Laser merah diode® 650nm, 5mW, Jerman; laser hijau
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diode® 532nm,200mW, China; laser violet diode® 402 nm,30mW, China; Webcam
Pro 9000 Logitech, China.
Cahaya laser ditembakan melewati kertas putih yang berfungsi sebagai diffuser
cahaya sehingga cahaya menjadi homogen sekaligus sebagai pengurang
intensitas tergantung kerapatan kertas (difusor) [11]. Berkas cahaya yang tembus
dari kertas dikumpulkan oleh lensa cembung dan diteruskan ke kubus pembagi
berkas (beam splitter). Beam Splitter yang digunakan mempunyai perbandingan
intensitas 50:50 yaitu cahaya terbagi sebesar lima puluh persen dari cahaya
masuk ke dua sudut yang berbeda, salah satunya adalah permukaan sampel.
Berkas sinar yang melalui permukaan sample akan dilihat melalui mikroskop dan
gambar bisa ditangkap oleh sensor kamera webcam Pro9000 untuk diubah
menjadi sinyal listrik sehingga dapat di lihat sebagai gambar pada layar komputer.

Gambar 3. Desain perancangan dan modifikasi sistem optik

3. Persiapan sampel
Sampel di biakan ke dalam 3 tahapan hidup parasit yaitu tahap ring,
trophozoid dan schizont, kemudian dibuat hapusan darah tebal dan tipis serta
diwarnai dengan giemsa, Pembuatan sediaan darah tebal dan tipis yaitu
dengan meneteskan darah yang sudah di kultur sebanyak 3 tetes untuk
sediaan darah tebal (kira-kira 20µl) dan satu tetes untuk sediaan darah tipis
(kira-kira 2µl) dari masing-masing darah diambil sepuluh titik gambar yang
kemudian akan di lihat oleh analis mikroskopis dan dibandingkan dengan
gambar dari cahaya led.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mikroskop yang dibuat mempunyai kemampuan sebesar 1000x pembesaran
secara optikal dan 2x pembesaran digital. Pergerakan sumbu x-y dapat dilakukan
secara manual untuk posisi awal dan pergerakan secara otomatis. Pergerakan sumbu
x dan y diatur oleh mikrokontroler, Sumbu x akan bergerak ke arah kanan sebanyak
sepuluh langkah lalu sumbu y bergerak turun sebanyak satu langkah lalu sumbu x
akan bergerak ke kiri sebanyak sepuluh langkah dan sumbu y bergerak turun satu
langkah. Jika pergerakan sumbu x dan y dilakukan sebanyak 100 langkah maka
pergerakan x × y = 10 × 10. Setiap langkah yang dilakukan oleh sumbu x dan y,
webcam akan merekam gambar sampel. Waktu disesuaikan dengan waktu respon
webcam yaitu: ± 10 detik. Resolusi gambar webcam sampai dengan 3264 × 2448 pixel
namun asil resolusi gambar yang terintegrasi dengan mikrokontroler masih rendah
yaitu 640 × 480 pixel karena keterbatasan library.
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Gambar.4 dan gambar 5 merupakan hasil gambar dari apusan darah tipis dan
tebal pada tahap cincin muda dan hasil pembacaan dari mikroskopis dalam mengenali
gambar parasit Plasmodium falciparum tahap ring.
.

Gambar 4. Hapusan darah tipis campuran pada stadium ring dengan perbedaan identifikasi
lebih banyak dari cahaya LED putih (a) hijau (b), dan violet (c).

Gambar 5. Perbedaan deteksi oleh mikroskopis pada gambar pada cahaya hijau terbaca
bentuk parasit yang lebih banyak dari cahaya putih dan biru

Penelitian ini menghasilkan gambaran kontras yang sesuai dengan penelitian
sebelumnya yaitu pengembangan mikroskop dengan menggunakan cahaya
multispectral menggunakan cahaya monokromatik yang dapat memberikan gambaran
parasite Plasmodium falciparum yang tersembunyi dalam darah dengan kontras yang
baik pada cahaya biru (467 nm) dan hijau (390 nm) .[12] Namun, observasi cahaya
pada penelitian ini terbatas pada hasil pembacaan gambaran parasit yang dilakukan
oleh analis mikroskopis dan diuji menggunakan uji non parametrik friedman untuk
mengetahui perbedaan dan korelasi antar cahaya.
Tabel 1. Hasil Uji perhitungan perbedaan deteksi Hapusan darah tebal stadium ring
Hasil Uji
Hasil Uji
Test
Test
Putih Biru
Hijau
Putih
Biru
Hijau
Coef
Rank
2,1
2,05
1,85
0,710 0,905
Korelasi
N
10
Sig.
0,021 0,000
Chi Square
0,875
Df
2
Sig.
0,646

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan derajat
kesalahan penarikan kesimpulan sebesar α ≤ 0,05, tiga cahaya pada masing-masing
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gambar tidak berpengaruh terhadap pendeteksian parasit malaria tebal ring. Hal
tersebut dapat dilihat dari hasil test sig (0,646) yang lebih besar dari 0,05 dan nilai
hitung Chi kuadrat sebesar 0,875 yang lebih kecil dari chi kuadrat tabel dengan df 2
sebesar 5,591. Dengan P value < 0,05 disimpulkan bahwa dari cahaya laser biru dan
hijau yang diuji bisa digunakan untuk mendeteksi parasit malaria pada apusan darah
tebal saat stadium ring dimana laser hijau paling mendekati nilai optimal
Tabel 2. Hasil uji hasil perhitungan perbedaan deteksi hapusan darah tipis campuran bentuk
stadium ring
Hasil Uji
Hasil Uji
Test
Test
Putih Biru
Hijau
Putih
Biru
Hijau
Coef
Rank
2,6
1,35
2,00
0,549 0,413
Korelasi
N
10
Sig.
0,100 0,236
Chi Square
11,267
Df
2
Sig.
0,004

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan derajat
kesalahan penarikan kesimpulan sebesar α ≤0,05, tiga cahaya pada masing-masing
preparat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian parasit malaria
(Ring). Hal tersebut dapat dilihat yaitu dari hasil test signifikan (0,004) yang lebih kecil
dari 0,05 dan nilai hitung Chi kuadrat sebesar 11,267 yang lebih besar dari chi kuadrat
tabel dengan df 2 sebesar 5,591. Dengan P value < 0,05 disimpulkan bahwa uji hasil
perbedaan dan korelasi terhadap cahaya putih, cahaya biru dan hijau belum bisa
mendeteksi parasit dalam bentuk ring pada hapusan darah tipis.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini telah berhasil memodifikasi mikroskop sederhana menjadi
mikroskop otomatis dengan menambahkan mikrokontroler untuk pergerakan meja dan
perekaman gambar dengan waktu yang relatif cepat dan juga memberikan
kenyamanan pada tenaga laboratorium, karena pembacaan bisa dilakukan kapan saja
dan akurasi bisa didapatkan dari hasil konfirmasi pembacaan antar mikroskopis untuk
mengurangi bias dan kesalahan dalam penentuan diagnosa false positif ataupun false
negatif. Cahaya monokromatis menghasilkan gambar kontras antara sel darah, parasit
dan latar belakang sehingga mengurangi artefak. Morfologi dari parasit masih terlihat
nyata, namun pada tahap ring pada hapusan darah tipis mikroskopis belum bisa
mengenali morfologi secara baik, begitu juga dengan jejak hemozoin sebagai salah
satu marker dari parasit Plasmodium falciparum kurang dapat terlihat dengan jelas
menggunakan sumber cahaya monokromatis yang digunakan pada penelitian ini.
Penelitian ini memerlukan banyak pengembangan untuk mendeteksi parasit
malaria, dan perlu
pola pengenalan otomatis dengan identifikasi gambar
menggunakan perangkat lunak. Penggunaan pewarnaan pada sampel dan proses
persiapan slide juga sangat mempengaruhi hasil gambar, sehingga perlu penelitian
dan perekayasaan lebih lanjut untuk mengembangkan alat deteksi malaria dengan
teknik miroskopis yang lebih mudah, handal dan akurat.
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