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ABSTRAK 

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan strain 

bakteri yang paling sering ditemui.  Berdasarkan hasil symposium ke-4 Indonesia 

Antimicrobial Resistance Watch (IARW) di Asia angka kejadian MRSA pada 

tahun 2007 mencapai 70%. Oleh karena tingginya prevalensi MRSA di Indonesia, 

maka diperlukan suatu identifikasi yang cepat untuk mendeteksi MRSA. 

Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan pemeriksaan yang umum 

dilakukan guna mendeteksi atau mengidentifikasi suatu penyakit. Sebelum 

melakukan reaksi PCR terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Setiap 

langkah-langkah tersebut memerlukan waktu dalam pelaksanaannya, sehingga 

secara umum proses PCR menghabiskan waktu yang cukup lama. Ekstraksi DNA 

merupakan langkah yang dapat dimodifikasi dalam pengerjaannya. Pada 

umumnya, laboratorium menggunakan kit komersial yang memakan biaya cukup 

mahal dan waktu yang cukup lama dalam pengerjaanny.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempersingkat waktu pengerjaan 

PCR, sehingga identifikasi cepat MRSA dapat terlaksana. Pada penelitian ini 

peneliti menggunaan metode dalam alternatif ekstraksi DNA.  Adapun metode 

yang digunakan adalah metode pemasasan pada suhu 100
0
C selama 10 menit pada 

koloni bakteri MRSA yang dilarutkan pada larutan Tris-EDTA buffer dan H20 

secara terpisah. Kemudian, reaksi PCR dibuat dalam 6 tabung berbeda. Tabung 1-

3 menunjukan ekstraksi DNA pada koloni yang dilarutkan pada H20 dan tabung 4-

6 menunjukan ekstraksi DNA pada koloni yang dilarutkan menggunakan TRIS-

EDTA buffer. Kemudian, pada penelitian ini dilakukan perbedaan volume DNA 

cetakan yang dicampurkan dalam Mix PCR. Hasil elektroforesis menunjukan 

bahwa pada koloni yang dipanaskan menggunakan pelarut Tris-EDTA buffer 

didapatkan hasil yang lebih jelas dan terang dan didapatkan hasil yang optimal 

pada volume DNA cetakan sebesar 4-6 μl. Sedangkan pada pemasanan koloni 

menggunakan pelarut H20 didapatkan hasil yang kurang baik sehingga 

disimpulkan bahwa air memiliki sensitivitas yang rendah.. 

Kata kunci: MRSA, PCR, Metode Alternatif, Ekstraksi DNA 

 

 



xiii 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan strain 

bakteri yang paling sering ditemui pada infeksi nosocomial dirumah sakit. 

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan bakteri 

Staphylococcus aureus yang telah mengalami resistensi terhadap antibiotik yang 

umumnya mampu membunuh Staphylococcus aureus, contohnya Methicillin. 

Wabah MRSA pertama kali terjadi di Eropa pada era tahun 1960-an. Kemudian, 

MRSA menyebar dengan cepat ke berbagai rumahsakit di seluruh dunia. Oleh 

karena penyebaran MRSA terjadi antar rumah sakit dan menimbulkan masalah 

infeksi di rumah sakit, maka MRSA sering juga disebut Healthcare associated 

MRSA(HA-MRSA). Berdasarkan data National Nosocomial Infections 

Surveillance System of Centers for Disease Control and Prevention di Amerika, 

pertumbuhan MRSA pada Agustus 2003 sekitar 57% merupakan isolasi dari 

Staphylococcus Aureus dan merupakan infeksi nosokomial yang terjadi di ICU. 

Hal ini mengalami kenaikan dari laporan kejadian tahun 1995-1999 sekitar 35%-

50% (Davis, Stewart, Crouch, Florez & Hospenthal, 2004). Data atau publikasi 

tentang MRSA di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil symposium 

ke-4 Indonesia Antimicrobial Resistance Watch (IARW) di Jakarta tahun 2003 di 

Asia angka kejadian MRSA pada tahun 2007 mencapai 70%, sementara di 

Indonesia pada tahun 2006 prevalensinya di angka 23,5% (Muwani, DewI, 

Muliana, 2011). Kemudian, data di Bali sendiri menunjukan bahwa dari 110 isolat 

Staphylococcus Aureus yang di uji, terdapat sekitar 21 isolat yang menunjukkan 

MRSA (19%). hal ini menunjukan bahwa prevalensi infeksi yang diakibatkan 

oleh MRSA di Bali cukup tinggi. 

Pemeriksaan laboratorium merupakan suatu pemeriksaan yang penting 

dilakukan guna mengidentifikasi bakteri khususnya bakteri MRSA. Pemeriksaan 

laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan 

mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urine (air kencing), 
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darah, sputum (dahak), dan sebagainya. Pemeriksaan laboratorium memiliki 

tujuan tertentu, yaitu untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau 

perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Di 

bidang Mikrobiologi Klinik,  terdapat suatu metode pemeriksaan laboratorium 

secara molekuler yang disebut Polymerase Chain Reaction  (PCR). PCR adalah 

suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro.  Pada proses 

PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida 

primer, Deoksiribonukelotida trifosfat (dNTP), enzim DNA Polimerase, dan 

komponen pendukung lain seperti senyawa buffer. Proses PCR menggunakan alat 

termosiklus yang merupakan sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk 

memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur 

untuk tiap tahapan reaksi. 

Sebelum melakukan reaksi PCR terdapat beberapa langkah yang harus 

dilakukan, seperti melakukan ekstraksi DNA untuk mendapatkan DNA cetakan, 

pembuatan mix PCR, pemanasan menggunakan alat PCR, elektroforesis dan yang 

terakhir adalah pembacaan elektroforesis. Setiap langkah-langkah tersebut 

memerlukan waktu dalam pelaksanaannya, sehingga secara umum proses PCR 

menghabiskan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, untuk 

mempersingkat waktu pengerjaan PCR sehingga identifikasi MRSA dapat lebih 

cepat terlaksana, maka dilakukan suatu metode alternatif dalam pengerjaan salah 

satu langkah-langkah PCR diatas.  

Ekstraksi DNA merupakan langkah yang dapat dimodifikasi dalam 

pengerjaannya. Pada umumnya, laboratorium menggunakan kit komersial yang 

memakan biaya cukup mahal dan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. 

Sehingga hal tersebut bisa menjadi masalah tersendiri bagi peneliti maupun bagi 

pemeriksa, seperti terbatasnya dana atau terbatasnya waktu yang dimiliki oleh 
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pelaksana. Hal tersebut dapat berdampak pada lambatnya identifikasi maupun 

diagnosis suatu penyakit. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode alternatif dalam pengerjaan ekstraksi DNA. Adapun 

metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pemanasan 

koloni bakteri yang dilarutkan pada larutan tertentu pada suhu 100
0
C selama 10 

menit. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pelarut Tris-EDTA buffer dan 

H2O pada tabung terpisah. Kemudian, peneliti akan membandingkan kedua hasil 

ekstraksi DNA dari metode alternatif yang digunakan dengan ektraksi 

menggunakan kit komersial sebagai baku emas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Dapatkah identifikasi MRSA  menggunakan metode ini dilakukan ? 

2. Apakah metode pemanasan 100
0 

C menggunakan larutan Tris-EDTA 

buffer atau H20 dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk 

melakukan suatu ekstraksi DNA dalam suatu reaksi PCR ? 

3. Metode alternatif pemanasan menggunakan pelarut manakah yang 

menghasilkan hasil ekstraksi DNA yang lebih baik ? 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi cepat MRSA dengan 

cara mempersingkat waktu pengerjaan PCR.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan metode 

alternatif dalam melakukan ekstraksi DNA yang cepat, tepat dan murah sehingga 

identifikasi cepat menggunakan PCR dapat dilakukan. 

 

 

 


