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ABSTRAK 

Deteksi Gen icaA, icaD, dan Pembentukan Biofilm  pada  
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus  Isolat Karier dan Klinik  

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
 

Latar Belakang: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) menjadi 
masalah kesehatan di seluruh dunia. Salah satu faktor penyebab infeksi di rumah 
sakit adalah kemampuan bakteri MRSA untuk membentuk biofilm. 
Polysaccharide intercellular adhesion, yang dikode gen ica, berperan penting 
dalam akumulasi dan agregasi intraseluler S. aureus.  
Tujuan: menganalisis hubungan antara gen icaA dan icaD terhadap pembentukan 
biofilm pada MRSA isolat karier dan klinik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik cross 
sectional. Sampel penelitian adalah 47 isolat MRSA, 28 isolat karier dan 19 
klinik. PCR dilakukan untuk mendeteksi gen icaA dan icaD. Pembentukan 
biofilm diperiksa dengan uji congo red agar (CRA) dan microtiter plate assay 
(MTP). 
Hasil: Gen icaA terdeteksi pada seluruh isolat sedangkan gen icaD ditemukan 
pada 96,4% isolat karier dan seluruh isolat klinik. Hasil uji CRA dideteksi slime 
producer  pada 78,6% isolat karier dan 78,9 % isolat klinik. MTP menunjukkan 
seluruh isolat karier dan 57,9% isolat klinik mampu membentuk biofilm. Hasil 
statistik menunjukkan perbedaan bermakna pembentukan biofilm berdasarkan 
MTP antara isolat karier dan klinik MRSA. Tidak didapatkan hubungan antara 
gen icaA dan icaD dengan pembentukan biofilm. Faktor eksternal lain seperti 
lingkungan berperan penting dalam pembentukan biofilm. 
Kesimpulan: Seluruh isolat memiliki gen icaA sedangkan 96,4% isolat karier dan 
seluruh isolat klinik memiliki gen icaD. Kemampuan pembentukan biofilm pada 
isolat karier berbeda bermakna dibanding isolat klinik. Faktor lingkungan 
berperan penting dalam pembentukan biofilm dibanding faktor genetik. 
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