
Abstrak 
 

Perbandingan gen pvl pada Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus Dan 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Dari Isolat Klinik 

Di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya 
 

Obyektif : Staphylococcus aureus, baik strain MSSA maupun MRSA adalah salah satu bakteri 
patogen penyebab infeksi yang paling sering terisolasi dari spesimen klinik pasien di rumah sakit. 
Kemampuan bakteri tersebut dalam menimbulkan infeksi disebabkan oleh keberadaan sejumlah 
faktor virulensi yang memediasi terjadinya kolonisasi, invasi bakteri ke jaringan, menghindari 
sistem pertahanan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan sel. Toksin PVL merupakan 
salah satu faktor virulensi poten S. aureus yang bekerja dengan target melisiskan PMN, monosit, 
dan makrofag manusia sehingga mampu meningkatkan tingkat keparahan infeksi serta 
meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Kemunculan strain bakteri MRSA yang menghasilkan 
toksin PVL dapat menyebabkan infeksi yang berat dan sulit diobati. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghitung perbandingan antara proporsi MSSA dan MRSA pembawa gen pvl penyebab infeksi 
pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Soetomo. 
Metode : Isolat S. aureus yang berasal dari isolat klinis pasien rawat inap dan telah diidentifikasi 
serta diuji sensitivitas antibiotik secara fenotif menggunakan BD PhoenixTM Automated 
Microbiology System atau Vitek2 Compact system bioMérieux dilanjutkan dengan pengujian 
genotif menggunakan PCR. Pengelompokan strain bakteri MRSA dilakukan dengan melihat hasil 
pengujian kepekaan antibiotik secara fenotif yang resisten terhadap Cefoxitin serta Oxacillin dan 
dilanjutkan dengan pengujian genotif untuk mendeteksi gen mecA. Strain bakteri dengan pola 
kepekaan antibiotik Cefoxitin dan Oxacillin sensitif dikelompokkan ke dalam bakteri MSSA. 
Deteksi gen pvl dilakukan pada kedua kelompok bakteri, yaitu kelompok strain bakteri MSSA dan 
MRSA. 
Hasil : Dari 85 isolat S. aureus, 65 isolat (76,5%) termasuk strain bakteri MSSA dan 20 isolat 
(23,5%) termasuk strain bakteri MRSA. Dari 65 isolat strain bakteri MSSA, 9 isolat (13,84%) 
memiliki gen pvl, dan dari 20 isolat strain MRSA, 1 isolat (5%) memiliki gen pvl. Hasil ini serupa 
dengan penelitian di 4 (empat) rumah sakit lain di Indonesia yang menemukan bahwa proporsi 
MSSA pembawa gen pvl lebih besar dibandingkan dengan proporsi MRSA pembawa gen pvl. 
Analisa komparasi pada strain bakteri MSSA pembawa gen pvl dan strain bakteri MRSA pembawa 
gen pvl menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan (p>0,05). 
Kesimpulan : Pada penelitian ini ditemukan 11,76% bakteri S. aureus memiliki gen pvl. Proporsi 
strain bakteri MSSA pembawa gen pvl lebih besar dibandingkan proporsi strain bakteri MRSA 
pembawa gen pvl. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi strain bakteri MSSA 
pembawa gen pvl dan proporsi strain bakteri MRSA pembawa gen pvl. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa strain bakteri MRSA memiliki kemungkinan yang sama untuk bisa membawa gen pvl. Gen 
pvl yang dimiliki oleh strain bakteri MRSA menyebabkan bakteri tersebut memiliki virulensi yang 
tinggi sehingga mudah menimbulkan penyakit infeksi pada manusia namun akan sulit diobati 
karena bakteri tersebut juga membawa gen resistensi terhadap sejumlah antibiotik. 
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