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SKRIPSI      APLIKASI DERET SENSOR…      ROSA KUSUMA D. A. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak 

diderita oleh penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu 

penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Meskipun flora normal ini tidak 

patogen,  namun dalam keadaan tertentu dapat bersifat patogen dan menimbulkan 

penyakit infeksi. Contoh flora normal yang dapat menjadi mikroorganisme 

patogen adalah bakteri Staphylococcus aureus (Sylvia, 2008). Infeksi bakteri ini 

disebabkan oleh kontaminasi langsung pada luka, seperti pada infeksi luka, atau 

infeksi setelah trauma (Jawetz et al, 2000), yang dapat menyebabkan infeksi pada 

luka biasanya berupa abses yang merupakan kumpulan nanah atau cairan dalam 

jaringan. Infeksi oleh Staphylococcus aureus bisa menyebabkan sindroma kulit 

(Wahyudi et al, 2013). Staphylococcus aureus juga merupakan bakteri penyebab 

infeksi yang banyak terjadi di Indonesia. 

Umumnya infeksi sangat rentan dialami oleh penderita penyakit diabetes. 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang diproduksi secara efektif. DM dikenal sebagai silent killer karena 

sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi 

komplikasi (Kemenkes, 2014). Peningkatan kejadian luka disebabkan penanganan 

diabetes yang tidak baik, yang beresiko pada kerusakan saraf. Penderita yang 

sudah lama mengidap penyakit diabetes  sangat rentan mengalami luka di kaki 

karena cenderung memiliki masalah sirkulasi yang serius. Penyakit infeksi masih 

merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien DM. Bakteri 

adalah salah satu penyebab penyakit infeksi. Penderita diabetes yang mengalami 

luka terbuka pada permukaan kulit dengan disertai kematian jaringan setempat 

dapat memicu timbulnya ulserasi (Armstrong et al., 2013). Ulkus diabetikum 
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merupakan ulkus yang terjadi pada kaki penderita diabetes yang dapat 

menyebabkan neuropati (Elsharawyet al, 2012). Neuropati tersebut merupakan 

salah satu komplikasi mikrovaskuler dan dapat mengakibatkan tindakan amputasi 

pada kaki (Akhi et al, 2015). 

Bau luka disebut sebagai malodor, biasanya merupakan hasil dari jaringan 

nekrotik atau kolonisasi bakteri di dasar luka. Dressing tertentu 

seperti hidrokoloid juga cenderung menghasilkan bau yang khas sebagai akibat 

dari reaksi kimia yang terjadi antara dressing dan luka yang menyebabkan bau. 

Adanya aktivitas beberapa bakteri koloni Staphylococcus aureus menyebabkan 

bau busuk pada infeksi. Bau busuk tersebut karena terbentuknya amonia, H2S, 

indol, dan senyawa-senyawa amin seperti diamin kadaverin dan putresin. Bau dan 

bahaya yang ditimbulkan sangat mengganggu manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu perlu dilakukan pendeteksian bau pada kulit yang terkena 

infeksi, agar diketahui skala malodor yang ada pada infeksi tersebut. Salah satu 

teknik yang digunakan untuk mendeteksi bau adalah deret sensor. 

Deret sensor gas adalah sebuah instrumen yang kerjanya meniru prinsip 

kerja indra penciuman. Beberapa sensor gas mempunyai selektivitas global. Deret 

sensor tersebut mampu mendeteksi berbagai aroma kompleks dari bahan biologi 

atau kimia. Aroma kompleks yang dideteksi akan menghasilkan sebuah 

karakteristik sinyal respons. Sinyal respons dari larik sensor inilah yang kemudian 

diumpankan untuk menjadi masukan bagi mesin pengenalan pola cerdas untuk 

diklasifikasi, dianalisis dan diidentifikasi. Sistem deret sensor gas ini terdiri dari 

empat komponene utama, yaitu deret sensor gas, sistem headspace, akuisi data 

dan pengenalan pola (Triyana et al, 2015). Terdapat berbagai macam metode 

pengenalan pola, diantaranya menggunakan metode statistik ( Pearce et al, 2003).  

Deret sensor gas telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang dan 

industri, seperti pada industri makanan, minuman, kimia, bidang pertahanan dan 

kesehatan serta lainnya, seperti penelitian tentang deteksi dini dan  klasifikasi  

jamur  pantogen  yang  menyerang  pertanian buah strowberi (Pan et al, 2014). 

Penelitian (Arshak, 2004) membuktikan larik sensor mampu mendeteksi adanya 

kontaminasi mikroorganisme,  seperti bakteri dan jamur dari pola  aroma  yang  
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dihasilkan dalam proses  metabolisme mikroorganisme tersebut. Pada bidang 

kesehatan, deret sensor gas dapat digunakan sebagai identifikasi aroma yang 

berguna dalam deteksi dini dan klasifikasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. 

Berdasarkan penelitian tersebut dan pola aroma yang terdeteksi maka dibuat 

inovasi pada penelitian ini yaitu mendeteksi aroma bakteri Staphylococcus aureus 

penyebab infeksi. Pada penelitian ini digunakan variasi umur biofilm 

menggunakan 6 sensor gas yang masing-masing sensor tersebut memiliki 

kemampuan dalam mendeteksi aroma yang berbeda-beda. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini yaitu bagaimana menentukan jenis sensor gas dengan 

mengkarakterisai bau pada bakteri Staphylococcus aureus berdasar umur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan jenis sensor gas dengan 

mengkarakterisai bau pada bakteri Staphylococcus aureus berdasar umur. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Instrumen yang digunakan adalah deret sensor gas dengan 6 sensor 

yaitu: MQ 2, MQ 3, MQ 7, MQ 8, MQ 135 dan MQ 136. 

2. Variasi umur dan sampel media hidup, bakteri planktonik 

Staphylococcus aureus dan biofilm Staphylococcus aureus yaitu 1 

hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan 5 hari dengan variasi 5 menit 

pengambilan data. 

3. Nilai OD595nm hasil uji ELISA reader digunakan sebagai parameter 

untuk mengetahui reduksi biofilm Staphylococcus aureus. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat teoretis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam bidang 

kesehatan dengan menerapkan deret sensor gas. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mengasilkan suatu masukan 

sistem instrumen untuk mendeteksi bakteri berdasarkan karakteristik bau. 

 


