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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakter Biologi Klebsiella pneumoniae 

K. pneumoniae tergolong dalam kelas gammaproteobacteria, ordo enterobacteriale, dan 

famili Enterobacteriaceae. Bakteri K. pneumoniae adalah bakteri non-motil, berbentuk batang 

dan tergolong dalam kategori gram negatif. Ukuran bakteri ini berkisar antara 2 µm sampai 0.5 

µm. Tahun 1882, seorang ilmuwan bernama C. Friedlander menemukan pertama kali bakteri K. 

pneumoniae sebagai patogen yang menyebabkan pneumonia. Dan sejak ditemukan pertama kali, dewasa 

ini semakin banyak kasus yang dikaitkan dengan infeksi K. pneumoniae yang tidak jarang berakhir 

dengan kematian pasien.  

Koloni K. pneumoniae umumnya ditemukan sebagai normal flora di saluran pencernaan 

manusia. Akan tetapi dalam kasus tertentu K. pneumoniae dapat menjadi patogen apabila 

ditemukan di luar saluran pencernaan manusia seperti saluran kemih, paru-paru, atau tersebar ke 

organ lain melalui aliran darah (bacteremia). Ketika daya tahan tubuh menurun dan tidak 

mencukupi untuk menangkal infeksi K. pneumoniae (di anak-anak, usia tua, menjalani terapi 

immunosupresive atau menggunakan kateter uretra) infeksi dapat terjadi dan bakteri dapat masuk 

ke aliran darah dan menimbulkan sepsis (Qureshi., 2013). 

Salah satu faktor penyebab beratnya derajat penyakit yang dapat ditimbulkan oleh infeksi 

K. pneumoniae adalah karakteristik dari bakteri ini yang sangat resisten terhadap proses 

fagositosis oleh sistem imun manusia. Fagositosis adalah proses dimana partikel asing yang 
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masuk ke dalam tubuh akan dikenali, diikat ke permukaan sel, lalu dimasukkan ke dalam 

membran intraselular yang disebut vakuola atau fagosom di dalam sel-sel fagosit seperti 

monosit, sel dendrit, dan terutama makrofag & neutrofil yang berperan dalam fagositosis spesifik 

bakteri K. pneumoniae (March et al., 2013).  

 

Gambar 2.1 Struktur Bakteri K. pneumoniae. Permukaan bakteri terlihat dilapisi lapisan kapsul 
tebal yang terdapat benang halus pada permukaannya. Lapisan kapsul dapat dibedakan menjadi 2 
lapisan yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Yang membedakan adalah susunan benang halusnya 
yang berbeda di struktur lapisan dalam dibandingkan lapisan luarnya. (Sumber: Amako, Meno, 
and Takade (1988)) 
 
 

Derajat beratnya infeksi K. pneumoniae yang berbeda dibandingkan bakteri lain, 

kemungkinan karena perbedaan di laju kolonisasi dan sifat virulensinya. Salah satu faktor 

penyebab tingginya virulensi bakteri ini karena bakteri K. pneumoniae memiliki kapsul 

polisakarida yang menyelimuti seluruh bagian permukaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, 

kapsul ini  berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dari sistem imun. Diketahui 2 jenis antigen 

yang terdapat di permukaan selnya. Yang pertama amtigen lipopolisakarida (antigen O) dan 
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antigen polisakarida kapsular (antigen K). Kedua antigen ini berkontribusi dalam patogenitas 

bakteri dengan fungsi yang berbeda. Antigen O bersifat tahan panas dan alcohol dan bisa 

dideteksi melalui aglutinasi. Antigen K lebih diasosiasikan dengan faktor virulensi dimana 

antigen K1 merupakan antigen yang paling pathogen di antara ke 77 antigen K untuk di  

beberapa kasus infeksi saluran napas. Telah diketahui sekitar 77 antigen K dan 9 antigen O 

hingga saat ini. Berbagai macam perbedaan struktur dari antigen menjadi klasifikasi pembagian 

menjadi berbagai macam genotipe kapsul (Jawetz., 2007) 

Menurut penelitian Cortes et al., (2002) ada keterkaitan antara faktor virulensi dan 

manifestasi klinis pneumonia yang dapat ditimbulkan oleh K. pneumoniae. Di penelitian mereka 

diteliti 2 faktor virulensi yaitu capsular polysaccharyde (CPS) dan lippopolysaccharide O (LPS 

O) dan manifestasi penyakit yang ditimbulkannya pada tikus percobaan. Dan hasilnya tikus yang 

diinjeksikan bakteri K.pneumoniae tanpa LPS O tikus menderita pleuritis, vaskulitis, dan edema 

lalu mati. Tikus yang diinjeksikan tanpa CPS tidak ada yang menderita pneumonia atau infeksi 

fatal lainnya. Hal ini menunjukkan walau masih terbatas pada pneumonia, faktor virulensi yang 

dimiliki oleh bakteri K. pneumoniae cukup berperan dalam manifestasi klinis yang dapat 

ditimbulkan dari infeksinya.   

2.2 Patogenesis 

 Bakteri memiliki mekansime pertahanan dari sistem kekebalan tubuh. K. pneumoniae 

bergantung pada kapsul polisakarida untuk mempertahankan dirinya dari sistem kekebalan tubuh 

manusia. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Insua et al., (2013) dimana mereka melaksanakan 

penelitian dengan membandingkan infeksi bakteri K. pneumoniae dengan kapsul polisakarida 

dan bakteri K. pneumoniae mutan tanpa kapsul polisakarida di Galleria Mellonella. Hasilnya 
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bakteri mutan tanpa kapsul polisakarida bersifat avirulen atau dengan kata lain tidak mampu 

menimbulkan virulensi seberat bakteri K. pneumoniae dengan kapsul polisakarida (Insua et al., 

2013).   

Kapsul ini terdiri dari kompleks asam polisakarida yang lapisannya melindungi bakteri 

dari fagositosis oleh sel granulosit polimorphonukleat. Kapsul ini juga berpengaruh dalam adhesi 

bakteri ke sel tubuh, yang memegang peranan penting dalam proses infeksi bakteri itu sendiri. 

Manifestasi klinis yang ditimbulkan dapat berbeda-beda tergantung organ apa yang diserang oleh 

bakteri ini dan sistem kekebalan tubuh dari pasien itu sendiri (Qureshi et al., 2013). 

Dalam penelitiannya, Fung et al., (2009) mendeskripsikan patogenitas bakteri K. 

pneumoniae dan respon imun dengan menggunakan model percobaan di tikus. Dimana dalam 

penelitian ini diambil 2 genotipe penyebab abses liver, K1 & K2 lalu dibandingkan dengan K62. 

Genotipe K1 dan K2 lebih resisten terhadap fagositosis neutrofil dibandingkan genotipe K62. 

Selain itu bakteri K. pneumoniae  dengan kapsul K1 & K2 menyebabkan kematian dengan dosis 

50% lebih rendah daripada K62. Hal ini diduga karena adanya gen rmpA yang berfungsi sebagai 

regulator fenotipe mukoid di K. pneumoniae dan gen Aerobactin yang tidak terdapat di K62 

(Fung et al., 2009).  

2.3 Epidemiologi 

Umumnya bakteri K. pneumoniae ditemukan sebagai agen infeksi pneumonia di pasien 

usia lanjut. Studi di Malaysia dan Jepang menunjukkan laju insiden di usia lanjut sebesar 15-

40%. Hal ini menjadi ancaman karena  menambah kekhawatiran dan beban masyarakat karena 

keterbatasan dari pasien yang tergolong di usia ini. Selain itu, sekitar 66% total kasus infeksi K. 

pneumoniae di Amerika Serikat diasosiasikan dengan riwayat minum minuman beralkohol. K. 
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pneumoniae juga berperan dalam infeksi nosokomoial umumnya di pasien dewasa dan pediatrik 

dimana K. pneumoniae termasuk dalam daftar 8 tertinggi penyebab infeksi nosokomial di 

Amerika Serikat. K. pneumoniae memiliki angka mortalitas yang tinggi di sekitar 50% bahkan 

dengan terapi antibiotik sekalipun. Riwayat mengonsumsi alkohol dan bakteremia akan 

meningkatkan angka mortalitas hingga mencapai 100% (Qureshi., 2013). 

2.4 Manifestasi Klinis 

K. pneumoniae lebih umum ditemukan di pasien dengan riwayat minum-minuman 

beralkohol, diabetes, dan riwayat penyakit paru-paru kronis. Infeksi K. pneumoniae di paru-paru 

dapat menyebabkan nekrosis, efusi pleura, dan empyema. Infeksi K. pneumoniae di paru-paru 

umum ditemukan di pasien rawat inap rumah sakit karena peningkatan resiko infeksi di 

penggunaan ventilator mekanik. Untuk infeksi di saluran kemih, diperkirakan hanya 1-2% dari 

total seluruh infeksi saluran kemih di orang dewasa tanpa komplikasi, tetapi meningkat 5-17% di 

saluran kemih dengan komplikasi penggunaan kateter. K. pneumoniae dapat menyebabkan 

infeksi di abdomen dan akhir-akhir ini ditemukan peningkatan trend infeksi K. pneumoniae 

dengan kapsul K1 di Taiwan yang menginfeksi hepar. Diabetes diperkirakan menjadi salah satu 

faktor resiko di bacteremia dan umum ditemukan di kasus ini sehingga meningkatkan resiko 

komplikasi metastasis (Harrison et al., 2011). 

2.5 Diagnosis 

Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi K. pneumoniae. 

Spesimen dapat didapatkan antara lain melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur 

diutamakan pada pasien dengan gejala infeksi seperti demam dan riwayat faktor resiko seperti 

diabetes dan alkohol. Kultur K. pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena K. 
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pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Sputum juga dapat 

diamati untuk gram staining dengan K. pneumoniae menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, 

dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif (Jawetz., 2007). 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

3.1 Kerangka Berpikir 

Trend penyakit infeksi masih merupakan salah satu permasalahan di dunia 

kesehatan terutama di negara berkembang. Apalagi di benua Asia,  khususnya di 

Taiwan, Hongkong, dan Singapura, telah ditemukan trend infeksi K. pneumoniae 

baru di infeksi liver dimana kapsul K1 menjadi faktor dominan penyebab virulensi 

(Siu., 2011). Hal ini mengkhawatirkan terkait ketiga negara tersebut merupakan 

penyumbang devisa yang cukup besar melalui kunjungan wisatawannya. Menurut 

data dinas pariwisata provinsi Bali pada tahun 2013, Hongkong menyumbang angka 

37.412 wisatawan Taiwan 126.914 wisatawan, dan Singapura 138.388 (Depkumham 

Bali., 2013).  

Dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi seperti sekarang ini, 

perkembangan trend infeksi K. pneumoniae di Bali sangat menarik untuk diteliti.  

Seperti yang telah dijelaskan, salah satu penyebab dari berbagai macam derajat 

beratnya manifestasi dari infeksi K. pneumoniae adalah faktor virulensi yang dimiliki. 

Salah satu faktor virulensi yang memegang peran dominan adalah kapsul bakteri K. 

pneumoniae. Kapsul ini berperan sebagai lini pertahanan dalam proses fagositosis 

neutrofil oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Bukan tidak mungkin nantinya kapsul 

ini dapat dikembangkan sebagai kandidat vaksin atau sebagai antigen dalam   
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diagnostik kit apabila diteliti lebih lanjut. Berangkat dari pemikiran di ini, penulis 

beranggapan sangat penting untuk dilaksanakan suatu studi tentang kapsul K. 

pneumoniae di Bali untuk mengetahui sebaran genotipe dari kapsul K. pneumoniae 

sehingga dapat memberikan data dasar mengenai karakter molekuler gen kapsul K. 

pneumoniae. Belum ada penelitian serupa yang dilaksanakan sebelumnya dan 

nantinya hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan negara lainnya di Asia atau 

di belahan benua lainnya dan dilanjutkan sebagai data dasar untuk pengambilan 

kebijakan lebih lanjut.  

 3.2 Kerangka Konsep 

Setiap infeksi dari bakteri apapun, ada 2 faktor yang berperan nantinya di 

dalam manifestasi berat atau tidaknya infeksi bakteri. Sistem kekebalan tubuh akan 

berusaha untuk bereaksi dan menyingkirkan bakteri tersebut melalui serangkaian 

reaksi imun. Bakteri dalam mempertahankan kehidupannya juga memiliki cara untuk 

bertahan hidup dan mengakibatkan berbagai morbiditas yang dapat kita amati melalui 

bermacam-macam faktor virulensi yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Semakin 

kompleks faktor virulensi bakteri tersebut, maka akan semakin berat derajat penyakit 

dan semakin susah untuk penanganannya. Dengan mengamati salah satu faktor 

virulensi tersebut yaitu kapsul bakteri, nantinya akan memberikan pemahaman 

bagaimana patogenitas bakteri tersebut dalam inangnya (host) dan juga bagaimana 

mekanisme pertahanan diri dari bakteri itu sendiri. 

 



12 
 

 

 

 

 

3.3 Hipotesis 

Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, maka penelitian ini 

tidak memiliki hipotesis.  

 

  

Infeksi K.pneumoniae Derajat Berat Infeksi Bakteri 

Host  

Agent 

Kapsul Toksin Pelekatan 
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