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ABSTRAK 

Karakterisasi Molekuler Gen Kapsul Klebsiella pneumoniae Yang Terisolasi 

Dari Spesimen Klinis Di Instalasi Mikrobiologi Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah Bulan Tahun 2013 

 Meningkatnya trend penyakit infeksi di masyarakat menimbulkan suatu 

ancaman di dunia kesehatan. Dari berbagai jenis bakteri, infeksi bakteri gram negatif 

adalah salah satu jenis bakteri yang jumlah kasusnya cukup tinggi. Klebsiella 

pneumoniae sebagai salah satu bakteri gram negatif merupakan bakteri yang dapat 

menyebabkan derajat penyakit yang bervariasi seperti pneumonia, infeksi saluran 

kemih, sepsis, dan lainnya. Derajat penyakit ini disebabkan karena beberapa faktor 

virulensi yang dimiliki bakteri K. pneumoniae ini. Salah satu faktor virulensi yang 

memiliki peran yang cukup besar adalah kapsul K. pneumoniae dengan fungsinya 

sebagai mekanisme pertahanan bakteri dari fagositosis neutrofil dan serum manusia. 

Dipandang perlu oleh peneliti untuk melaksanakan karakterisasi kapsul karena 

nantinya hasil penelitian ini akan memberikan gambaran epidemis molekuler tipe 

kapsul dan selanjutnya dapat dikembangkan sebagai metode diagnostik atau kandidat 

vaksin. 

 Penelitian ini menggunakan 56 isolat klinis K. pneumoniae yang diambil 

dari isolat klinik di Instalasi Mikrobiologi RSUP Sanglah pada bulan Januari-

Desember 2013. Isolat terisolasi dari darah (n=23), urine (n=17), sputum (n=1), dan 

specimen lainnya (n=4). Kemudian isolat ditumbuhkan di Instalasi Mikrobiologi 

RSUP Sanglah dan DNA bakteri di isolasi, selanjutnya di analisis PCR di 

Laboratorium Biologi Molekuler FK Unud. Genotipe kapsul yang diidentifikasi 

adalah gen K1, K2, dan K5. Tiga pita pada PCR diamati untuk memastikan jenis 

kapsul, pita 1283 bp untuk kapsul K1, pita 641 bp untuk kapsul K2, dan pita 280 bp 

untuk kapsul K5. 

Sebanyak 12 (21,4%)  isolat positif membawa gen kapsul, dimana 12 isolat (100%) 

adalah gen K2. Tidak ada isolat yang ditemukan membawa gen K1 dan K5. Dua 

belas isolat yang positif K2, 10 (83%) isolat terisolasi dari darah, 1 (8,3%) isolat 

terisolasi dari sputum, 1 (8,3%) isolate terisolasi dari spesimen lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa bakteri K. pneumoniae yang terisolasi di Instalasi 

Mikrobiologi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah positif membawa gen kapsul K2 

sebanyak 12 (21,43%) isolat. Seperti beberapa penelitian sebelumnya, kapsul K2 

memiliki virulensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan kapsul K. pneumoniae 

lainnya dan dapat menyebabkan derajat penyakit yang cukup berat. Beranjak dari 

hasil penelitian ini, dipandang perlu dilaksanakan penelitian selanjutnya untuk 

semakin meningkatkan pemahaman mengenai patogenitas dari kapsul ini sendiri 

misalnya dalam pembuatan vaksin atau sebagai alat diagnostik. 

Kata Kunci: K. pneumoniae; kapsul; PCR; genotipe. 
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ABSTRACT 

Molecular Gen Characterization of Klebsiella pneumoniae Capsular Gene 

Isolated From Clinical Specimen of Clinical Microbiology Laboratory Sanglah 

General Hospital in 2013 

K. pneumoniae infections become an increasing trend in worldwide. It is important to 

conduct a seroepidemiology study to better understand the spread of K. pneumoniae 

infections in Indonesia, especially Bali where there is no study previously conducted 

to understand this. Bali as a popular tourist destination is vulnerable to become a 

major cross-road of many infections spread including K. pneumoniae. This study 

aimed to understand the developing trend of K. pneumoniae infections better in 

community and hospital. 

Samples were collected between January until Desember 2013 in Sanglah General 

Hospital Clinical Microbiology Laboratory. Total of 56 samples were examined taken 

from blood, urine, pus, sputum, and other sources. The growing of K. pneumoniae 

bacteria conducted at Clinical Microbiology Laboratory of Sanglah General Hospital. 

Meanwhile DNA isolation and PCR analysis took place in Medical Faculty of 

Udayana University.  

From 56 isolates [blood (n=23), urine (n=17), others specimens (n=4), sputum 

(n=11), and pus (n=1)] 12 of them were positive for K2 capsule. Ten of them were 

from blood, 1 from sputum, and 1 from other specimens. Three bands were observed 

to determine the bacteria capsule, 1283 bp band for K1, 641 bp band for K2, and 

280bp band for K5.  

This result showed that K. pneumoniae isolated from Clinical Microbiology 

Laboratory of Sanglah General Hospital 21,43% having K2 type capsule. K2 capsule 

has high virulence compared to other capsule and can cause a significant morbidity to 

those who infected, and therefore, further characteristic study of K2 capsule in Bali 

will increase the understanding of pathogenicity of K2 capsule in order to treat the 

infections itself. 

Keywords: K.pneumoniae; capsule, PCR, genotyping. 
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RINGKASAN 

Karakterisasi Molekuler Gen Kapsul Klebsiella pneumoniae Yang Terisolasi 

Dari Spesimen Klinis Di Instalasi Mikrobiologi Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah Bulan Tahun 2013 

Meningkatnya trend penyakit infeksi di masyarakat menimbulkan suatu ancaman di 

dunia kesehatan. Dari berbagai jenis bakteri, infeksi bakteri gram negatif adalah salah 

satu jenis bakteri yang jumlah kasusnya cukup tinggi. Klebsiella pneumoniae sebagai 

salah satu bakteri gram negatif merupakan bakteri yang dapat menyebabkan derajat 

penyakit yang bervariasi seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, sepsis, dan 

lainnya. Derajat penyakit ini disebabkan karena beberapa faktor virulensi yang 

dimiliki bakteri K. pneumoniae ini. Salah satu faktor virulensi yang memiliki peran 

yang cukup besar adalah kapsul K. pneumoniae dengan fungsinya sebagai mekanisme 

pertahanan bakteri dari fagositosis neutrofil dan serum manusia. Dipandang perlu 

oleh peneliti untuk melaksanakan karakterisasi kapsul karena nantinya hasil 

penelitian ini akan memberikan gambaran epidemis molekuler tipe kapsul dan 

selanjutnya dapat dikembangkan sebagai metode diagnostik atau kandidat vaksin. 

 Penelitian ini menggunakan 56 isolat klinis K. pneumoniae yang diambil 

dari isolat klinik di Instalasi Mikrobiologi RSUP Sanglah pada bulan Januari-

Desember 2013. Isolat terisolasi dari darah (n=23), urine (n=17), sputum (n=1), dan 

specimen lainnya (n=4). Genotipe kapsul yang diidentifikasi adalah gen K1, K2, dan 

K5. Sebanyak 12 (21,4%)  isolate positif membawa gen kapsul, dimana 12 isolat 

(100%) adalah gen K2. Tidak ada isolat yang ditemukan membawa gen K1 dan K5. 

Dua belas isolat yang positif K2, 10 (83%) isolat terisolasi dari darah, 1 (8,3%) isolat 

terisolasi dari sputum, 1 (8,3%) isolate terisolasi dari spesimen lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa bakteri K. pneumoniae yang terisolasi di Instalasi 

Mikrobiologi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah positif membawa gen kapsul K2 

sebanyak 12 (21,43%) isolat. Seperti beberapa penelitian sebelumnya, kapsul K2 

memiliki virulensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan kapsul K. pneumoniae 

lainnya dan dapat menyebabkan derajat penyakit yang cukup berat. Beranjak dari 

hasil penelitian ini, dipandang perlu dilaksanakan penelitian selanjutnya untuk 

semakin meningkatkan pemahaman mengenai patogenitas dari kapsul ini sendiri 

misalnya dalam pembuatan vaksin atau sebagai alat diagnostik. Jumlah sampel yang 

lebih besar juga diperlukan untuk semakin meningkatkan keakuratan hasil penelitian 

sehingga nantinya dapat digunakan sebagai data dasar dalam pemetaan genotipe 

kapsul K. pneumoniae. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi sejak dahulu merupakan salah satu permasalahan di seluruh 

dunia. Di beberapa negara berkembang, trend penyakit infeksi terus menunjukkan 

angka yang meningkat. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, 

salah satu nya bakteri gram negatif Klebsiella pneumonia. K. pneumonia adalah salah 

satu penyebab utama di community-acquired infections, terutama di populasi lanjut 

usia. Menurut studi yang dilaksanakan di Malaysia dan Jepang mengestimasi laju 

insiden infeksi K. pneumonia di lansia sebesar 15-40% (Qureshi., 2013).  

Sejak ditemukan oleh Carl Friedlander pada tahun 1882, Klebsiella 

pneumoniae telah menjadi salah satu agen penyebab infeksi yang paling umum dan 

berbahaya di manusia. Normalnya K. pneumoniae adalah bakteri yang umum di 

lingkungan dan sering ditemukan sebagai bakteri komensialis di sistem pencernaan 

manusia. Salah satu penyebab mengapa K. pneumonia merupakan permasalahan yang 

perlu diperhatikan adalah ketika bakteri K. pneumonia beredar di sistem tubuh 

manusia, bakteri ini dapat menimbulkan beragam macam penyakit yang cukup berat 

seperti sepsis, infeksi saluran kemih, dan pneumonia. Infeksi K. pneumoniae dapat 

menyebabkan infeksi sistemik yang cepat dan sulit untuk ditangani . Salah satu  
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penyebab dari beratnya derajat infeksi K. pneumoniae adalah kapsul dari bakteri ini 

yang memiliki peran dalam menangkal sistem kekebalan tubuh manusia. Kapsul ini 

berperan dalam resistensi terhadap fagositosis neutrofil dan serum manusia.  

Melihat trend ini, dipandang perlu untuk dilaksanakan suatu penelitian tentang 

karakterisasi gen kapsul K. pneumoniae di Indonesia dan khususnya di Bali yang 

belum memiliki data dasar mengenai karakterisasi gen K. pneumoniae ini. Bali 

sebagai daerah sentral pariwisata dunia sangat rentan untuk menjadi pusat penyebaran 

berbagai penyakit infeksi. Di penelitian ini akan diteliti 3 genotipe kapsul K. 

pneumoniae, antara lain K1, K2, dan K5. Nantinya hasil dari penelitian ini akan 

didapatkan data dasar karakteristik gen K. pneumoniae di Bali yang nantinya dapat 

dikembangkan menjadi salah satu kandidat vaksin atau sebagai antigen untuk alat 

diagnostik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah tipe gen kapsul 

apakah yang paling dominan di isolat klinik K. pneumoniae yang terisolasi di Instalasi 

Mikrobiologi RSUP Sanglah tahun 2013? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui patogenesis dari bakteri 

K. pneumoniae dari faktor virulensi kapsul yang dimiliki bakteri tersebut. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran genotipe 

kapsul K. pneumoniae dari isolat klinik di Instalasi Mikrobiologi RSUP Sanglah 

tahun 2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat akademik: 

1. Mendapatkan data dasar mengenai genotipe kapsul K. pneumoniae dari isolat 

klinik Instalasi Mikrobiologi RSUP Sanglah. 

2. Mengetahui epidemiologi molekuler dari tipe kapsul K. pneumoniae di isolat 

klinik Instalasi Mikrobiologi RSUP Sanglah. 

3. Sebagai cara untuk memahami patogenesis dari berbagai macam penyakit 

yang dapat ditimbulkan oleh bakteri K. pneumoniae. 

1.4.2. Manfaat klinis: 

1. Dengan mengetahui mekanisme dari faktor virulensi K. pneumoniae ini 

nantinya dapat dikembangkan sebagai kandidat vaksin. 

2. Dapat dikembangkan sebagai metode diagnostik dari infeksi K. pneumoniae. 
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