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I. Pendahuluan  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak (Gambar 2.1). Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi 

membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Koloni pada 

perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, 

halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. 

aureus yang mempunyai  kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan 

dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 1995 ; Novick et al., 2000). 

 

 

Gambar 1 Bentuk mikroskopis S. aureus (Wikipedia, 2006) 

2.   Patogenisitas 

 Sebagian bakteri Stafilokokus merupakan flora normal pada kulit, saluran 

pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri ini juga 

ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. S. aureus yang patogen bersifat 

invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan 

manitol (Warsa, 1994). 



2 
 

 Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai 

abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah 

bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya 

pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan 

endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Ryan, et al., 1994; Warsa,  1994).  

Bisul atau abses setempat, seperti jerawat dan borok merupakan infeksi 

kulit di daerah folikel rambut, kelenjar sebasea, atau kelenjar keringat. Mula-mula 

terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan 

pembuluh getah bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses 

nekrosis. Infeksi dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh getah 

bening dan pembuluh darah, sehingga terjadi peradangan pada vena,  trombosis, 

bahkan bakterimia. Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, 

osteomielitis akut hematogen, meningitis atau infeksi paru-paru (Warsa, 1994; 

Jawetz et al., 1995).   

Kontaminasi langsung S. aureus pada luka terbuka (seperti luka 

pascabedah) atau infeksi setelah trauma (seperti osteomielitis kronis setelah 

fraktur terbuka) dan meningitis setelah fraktur tengkorak, merupakan penyebab 

infeksi nosokomial (Jawetz et al., 1995).  

 Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari S. 

aureus. Waktu onset dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung 

pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang 

dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0 µg/gr makanan. Gejala keracunan 
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ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai 

demam (Ryan, et al., 1994 ; Jawetz et al., 1995). 

 Sindroma syok toksik (SST) pada infeksi S. aureus timbul secara tiba-tiba 

dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, mialgia, ruam, dan hipotensi, dengan 

gagal jantung dan ginjal pada kasus yang berat. SST sering terjadi dalam lima hari 

permulaan haid pada wanita muda yang menggunakan tampon, atau pada anak-

anak dan pria dengan luka yang terinfeksi stafilokokus. S. aureus dapat diisolasi 

dari vagina, tampon, luka atau infeksi lokal lainnya, tetapi praktis tidak ditemukan 

dalam aliran darah (Jawetz et al., 1995).  

3.    Faktor Virulensi S. aureus 

 S. aureus dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar  

luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai 

zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzim 

dan toksin, contohnya : 

1. Katalase 

Katalase adalah enzim yang berperan pada daya tahan bakteri terhadap proses 

fagositosis. Tes adanya aktivitas katalase menjadi pembeda genus 

Staphylococcus dari Streptococcus (Ryan et al., 1994; Brooks et al., 1995). 

2. Koagulase 

Enzim ini dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat, karena 

adanya faktor koagulase reaktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim 

tersebut. Esterase yang dihasilkan dapat meningkatkan aktivitas 



4 
 

penggumpalan, sehingga terbentuk deposit fibrin pada permukaan sel bakteri 

yang dapat menghambat fagositosis (Warsa, 1994). 

3. Hemolisin 

Hemolisin merupakan toksin yang dapat membentuk suatu zona hemolisis di 

sekitar koloni bakteri. Hemolisin pada S. aureus terdiri dari alfa hemolisin, 

beta hemolisisn, dan delta hemolisisn. Alfa hemolisin adalah toksin yang 

bertanggung jawab terhadap pembentukan zona hemolisis di sekitar koloni        

S. aureus pada medium agar darah. Toksin ini dapat menyebabkan nekrosis 

pada kulit hewan dan manusia. Beta hemolisin adalah toksin yang terutama 

dihasilkan Stafilokokus yang diisolasi dari hewan, yang menyebabkan lisis 

pada sel darah merah domba dan sapi. Sedangkan delta hemolisin adalah 

toksin yang dapat melisiskan sel darah merah manusia dan kelinci, tetapi efek 

lisisnya kurang terhadap sel darah merah domba (Warsa, 1994). 

4. Leukosidin 

Toksin ini dapat mematikan sel darah putih pada beberapa hewan. Tetapi 

perannya dalam patogenesis pada manusia tidak jelas, karena Stafilokokus 

patogen tidak dapat mematikan sel-sel darah putih manusia dan dapat 

difagositosis (Jawetz et al., 1995).   

5. Toksin eksfoliatif 

Toksin ini mempunyai aktivitas proteolitik dan dapat melarutkan matriks 

mukopolisakarida epidermis, sehingga menyebabkan pemisahan intraepitelial 

pada ikatan sel di stratum granulosum. Toksin eksfoliatif merupakan penyebab 
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Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, yang ditandai dengan melepuhnya 

kulit (Warsa, 1994). 

6. Toksin Sindrom Syok Toksik  (TSST) 

Sebagian besar galur S. aureus yang diisolasi dari penderita sindrom syok 

toksik menghasilkan eksotoksin pirogenik. Pada manusia, toksin ini 

menyebabkan demam, syok, ruam kulit, dan gangguan multisistem  organ 

dalam tubuh (Ryan, et al., 1994; Jawetz et al., 1995). 

7. Enterotoksin 

Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa 

di dalam usus. Enzim ini merupakan penyebab utama dalam keracunan 

makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein 

(Jawetz et al., 1995). 

4.    Pengobatan  

 Pengobatan terhadap infeksi S. aureus dilakukan melalui pemberian 

antibiotik, yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa pengeringan abses 

maupun nekrotomi. Pemberian antiseptik lokal sangat dibutuhkan untuk 

menangani furunkulosis (bisul) yang berulang. Pada infeksi yang cukup berat, 

diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, 

metisillin, sefalosporin, eritromisin, linkomisin, vankomisin, dan rifampisin. 

Sebagian besar galur Stafilokokus sudah resisten terhadap berbagai antibiotik 

tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti 

kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin (Ryan et al., 1994; Warsa, 1994; Jawetz 

et al., 1995). 
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4.1 Kloramfenikol 

4.1.1.    Struktur Kimia 

Kloramfenikol adalah antibiotik yang diisolasi pertama kali pada tahun 

1947 dari Streptomyces venezuelae. Penggunaan obat ini meluas dengan cepat, 

karena mempunyai daya antibiotika yang kuat. Pada tahun 1950, diketahui bahwa 

antibiotik ini dapat menimbulkan anemia aplastik yang fatal, sehingga 

penggunaannya dibatasi (Mycek et al., 1992). 

 

Gambar 2.   Struktur kimia kloramfenikol (Depkes RI, 1995) 
D-treo-(-)-2,2-Dikloro-N-[β-hidroksi-α-(hidroksimetil)-p-
nitrofenetil]asetamida C11H12 Cl2 N2O5 , BM 323,13  
 
 

4.1.2    Farmakokinetik 

Kloramfenikol yang diberikan secara intravena maupun oral dapat 

diabsorpsi sempurna, karena bersifat lipofilik. Antibiotik ini didistribusikan secara 

luas  ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan otak, cairan serebrospinal, dan mata. 

Waktu paruh kloramfenikol pada orang dewasa kurang lebih 3 jam, sedangkan 

pada bayi berumur kurang dari 2 minggu sekitar 24 jam. Sekitar 50 % 

kloramfenikol dalam darah terikat dengan albumin (Katzung, 1998). 

Di dalam hati, kloramfenikol terkonjugasi dengan asam glukuronat oleh 

aktivitas enzim glukuronil transferase, sehingga waktu paruh kloramfenikol pada 
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pasien gangguan fungsi hati dapat diperpanjang menjadi 24 jam, sekitar 80-90 % 

kloramfenikol peroral dieksresikan melalui ginjal, 5-10 % diantaranya diekskresi 

dalam bentuk aktif, sedang sisanya dalam bentuk glukuronat atau hidrolisat lain 

yang tidak aktif.  Pada kasus gagal ginjal, waktu paruh kloramfenikol bentuk aktif 

tidak berubah, tetapi terjadi akumulasi metabolitnya yang non toksik. Oleh karena 

itu, pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan gagal ginjal, dosis antibiotik ini 

perlu dikurangi (Setiabudy dkk., 1995). 

4.1.3    Mekanisme Kerja 

Kloramfenikol bekerja menghambat sintesis protein pada sel bakteri. 

Kloramfenikol akan berikatan secara reversibel dengan unit ribosom 50 S, 

sehingga mencegah ikatan antara asam amino dengan ribosom. Obat ini berikatan 

secara spesifik dengan akseptor (tempat ikatan awal dari amino asil t-RNA) atau 

pada bagian peptidil, yang merupakan tempat ikatan kritis untuk perpanjangan 

rantai peptida (Setiabudy dkk, 1995; Katzung, 1998). 

 

Gambar 3 Mekanisme kerja kloramfenikol dalam sintesis protein 
(Katzung, 2004) 

 Keterangan : (1) tempat kerja kloramfenikol 
 

Asam amino 
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Kloramfenikol merupakan antibiotika dengan spektrum luas yang efektif 

terhadap Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

viridans, Haemophilus, Neisseria, Bacillus spp, Listeria, Bartonella, Brucella, 

Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Treponema, dan kuman anaerob seperti 

Bacillus fragilitis. Kloramfenikol umumnya bersifat bakteriostatik, tetapi pada 

konsentrasi tinggi kadang-kadang bersifat bakterisidal (Setiabudy dkk, 1995; 

Katzung, 1998). 

Beberapa galur Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan 

Neisseria meningitidis telah resisten terhadap antibiotik ini. S. aureus umumnya 

sensitif terhadap antibiotik ini, sedangkan kebanyakan Enterobacteriaceae telah 

resisten. Kebanyakan galur Seratia, Providencia, Proteus retgerii, Pseudomonas  

aeruginosa dan galur tertentu Salmonella typhi juga resisten terhadap 

kloramfenikol (Setiabudy dkk, 1995).  
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