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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan rumah sakit terdapat bakteri yang hidup dan 

berkembang  pada udara, air, tanah, lantai, makanan dan benda-benda medis 

maupun non medis. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi 

nosokomial yaitu infeksi yang terjadi dan diperoleh penderita selama 

dirawat di rumah sakit (Gillespie dan Bamford, 2008).

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan dalam bidang 

kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Di Jakarta pada 

periode tahun 1986-1993 terjadi peningkatan angka kejadian infeksi 

Staphylococcus aureus hampir empat kali lipat dari 2,5% menjadi 9,4% 

(Kodim, 2010). Infeksi merupakan penyakit menular disebabkan oleh 

berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur dan protozoa yang 

dapat terjadi di masyarakat (community acquired) maupun di rumah sakit 

(hospital acquired). Pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit 

memiliki resiko tertular infeksi lebih besar dari pada di luar rumah sakit. 

Penyakit infeksi tersebut dapat diatasi dengan  antibiotik tetapi sering  

terkendala oleh adanya faktor resistensi bakteri terhadap antibiotik yang 

telah ada (Wahjono, 2007).

Data tahun 2010, menunjukan bahwa 79% strain E.coli resisten 

resisten terhadap ampisilin, sedangkan 30% strain resisten terhadap 

siprofloksasin. Di Amerika 1999 sampai 2000, sebanyak 43% infeksi S. 

aureus resisten terhadap metisilin. Kekebalan bakteri terhadap antibiotika 

menyebabkan angka kematian untuk penyakit menular mulai meningkat 

(Kuswandi, 2011).

Mikroorganisme pada suatu lingkungan alami merupakan populasi 

campuran dari berbagai jenis, baik mikroorganisme pada tanah, air, udara, 

makanan, maupun yang terdapat pada tubuh hewan dan tumbuhan
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Pemisahan (isolasi) bakteri di perlukan untuk mengetahui jenis, mempelajari 

morfologi, fisiologi, dan karakteristik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian 

tentang  isolasi dan identifikasi bakteri resisten terhadap antibiotik dari 

sampel tanah di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto.

B. Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang timbul permasalahan yaitu:

1. Apakah  sampel tanah di Rumah Sakit Wijayakusuma mengandung 

bakteri yang resisten terhadap antibiotik?

2. Jenis bakteri apakah yang dapat di isolasi dari sampel tanah di Rumah 

Sakit Wijayakusuma?

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengisolasi bakteri yang berasal dari sampel tanah di Rumah Sakit 

Wijayakusuma.

2. Mengidentifikasi resistensi bakteri hasil isolasi terhadap beberapa 

antibiotik.

3. Mengidentifikasi jenis bakteri resisten hasil isolasi dari sampel tanah di 

Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto?

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bakteri resisten terhadap antibiotik dari sampel 

tanah di lingkungan Rumah Sakit.

2. Mendapatkan  isolat yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian 

mengenai bakteri resisten terhadap antibiotik.

Isolasi Dan Identifikasi…, Lisna Yulianis, Fakultas Farmasi UMP, 2012




