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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kontaminasi bakteri pada laboratorium Mikrobiologi umumnya 

menyebabkan kesulitan diagnosa dan juga beresiko terhadap kesehatan serta 

menjadi acuan kontrol kualitas disinfeksi dan sterilisasi laboratorium 

(Konar and Das, 2013). Sumber kontaminasi dapat berasal dari udara, 

inkubator, lantai, meja dan pakaian (Ghayoor, et al., 2015). Jumlah bakteri 

yang mencemari tergantung pada paparan udara dan lama paparan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Konar and Das (2013) dan 

Ghayoor, et al., (2015) bakteri pembawa spora aerobik seperti Bacillus 

subtilis merupakan kontaminan umum yang ditemukan di laboratorium 

Mikrobiologi khususnya di udara. 

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif yang menghasilkan 

endospora. Endospora Bacilus subtilis resisten terhadap panas dan juga 

tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstreme (Whitman, 2009). 

Selain itu kemampuan Bacilus subtilis menghasilkan metabolit sekunder 

berupa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Belal, et 

al., 2013), oleh karena itu Bacilus subtilis merupakan kontaminan yang 

umum ditemukan di laboratorium Mikrobiologi. 

Kontaminasi Bacilus subtilis pada media MSA dapat memberikan 

hasil false positive bagi Staphylococcus aureus, karena kemampuan Bacilus 

subtilis memfermentasi gula mannitol sehingga memberikan gambaran 
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hasil yang sama dengan Staphylococcus aureus. Media MSA dikhususkan 

sebagai media selektif karena memiliki inhibitor berupa sodium klorida 

7,5% (Atlas, 2010). Kadar sodium klorida yang tinggi umumnya 

menyebabkan bakteri yang tidak tahan terhadap sodium klorida akan 

terhambat pertumbuhannya (Neysens, et al., 2003), namun Bacilus subtilis 

toleran terhadap kandungan sodium klorida hingga 15% (Satapute, et al., 

2012). Oleh karena itu dalam praktik sehari-hari di laboratorium 

mikrobiologi yang menggunakan media MSA untuk isolasi  Staphylococcus 

aureus selalu di cemari oleh Bacillus subtilis dan hal ini mengakibatkan 

kurangnya selektifitas media MSA terhadap Staphylococcus aureus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Medveďová, et al (2009) 

membuktikan bahwa Staphylococcus aureus tahan terhadap sodium klorida 

hingga 20%. Berdasarkan penelitian tersebut penambahan kadar sodium 

klorida di harapkan bisa meningkatkan selektifitas media MSA terhadap 

Staphylococcus aureus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis terhadap beberapa kadar 

sodium klorida yang ditambahkan pada media Nutrient Agar dengan 

harapan mendapatkan kadar sodium klorida tertentu yang hanya ditumbuhi 

oleh Staphylococcus aureus tetapi tidak ditumbuhi oleh Bacillus subtilis. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut berapakah persentase kadar sodium klorida yang 

ditambahkan pada media Nutrient Agar yang dapat menghambat 

pertumbuhan Bacillus subtilis tetapi tidak menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan persentase kadar 

sodium klorida yang ditambahkan pada media Nutrient Agar yang dapat 

menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis tetapi tidak menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus sehingga mendapatkan media yang 

selektif terhadap Staphylococcus aureus. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Manfaat penelitian ini secara teoritis  memberikan informasi 

tentang persentase kadar sodium klorida yang ditambahkan pada 

media Nutrient Agar yang dapat menghambat pertumbuhan Bacillus 

subtilis tetapi tidak menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan mampu 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di laboratorium Mikrobiologi 
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sehingga mendapatkan media yang selektif terhadap Staphylococcus 

aureus. 

 

1.5 Landasan Teori 

Pada isolasi bakteri di laboratorium mikrobiologi sering ditemukan 

kontaminasi bakteri yang bisa membuat kesalahan diagnosa. Cemaran 

bakteri menjadi acuan kontrol kualitas disinfeksi dan sterilisasi 

laboratorium (Konar and Das, 2013). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Ghayoor, et al., 2015) Bacillus subtilis merupakan bakteri 

pencemar utama yang mendominasi di udara dan juga ditemukan pada 

permukaan.  Bacillus subtilis yang merupakan bakteri Gram positif aerob 

berspora berukuran besar yang membentuk rantai. Sebagaian besar anggota 

genus ini merupakan bakteri saprofit  yaitu organisme yang sering dijumpai 

di tanah, air, udara dan pada vegetasi. Spora bacillus tahan terhadap 

perubahan lingkungan, tahan terhadap panas dan dinsifektan kimia tertentu 

selama periode sedang dan menetap selama bertahun-tahun di tanah yang 

kering (Caroll, et al., 2017). Kemampuan Bacillus subtilis menghasilkan 

metabolit sekunder berupa antibiotik dibuktikan dengan adanya zona 

inhibisi dan mempunyai spektrum yang luas terhadap bakteri Gram positif 

seperti Staphyloccus aureus (Belal, et al., 2013). 

Kontaminasi  Bacillus subtilis pada media MSA setelah di inkubasi 

selama 24 jam akan menunjukan koloni yang tampak berwarna kuning 

hingga oranye dikarenakan adanya fermentasi gula mannitol yang ber reaksi 
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dengan indikator phenol red pada media MSA. Kontaminasi Bacillus 

subtilis pada media MSA dapat mengakibatkan hasil  false positive terhadap 

isolasi Staphylococcus aureus. 

 Staphylococcus aureus pada media MSA menunjukkan 

pertumbuhan koloni berwarna putih kekuningan dikelilingi zona kuning 

karena kemampuan memfermentasi mannitol (Dewi, 2013). Media MSA 

memiliki inhibitor berupa sodium klorida 7,5% (Atlas, 2010).  Berdasarkan  

Neysens, et al (2003) kadar sodium klorida yang tinggi pada umumnya 

menyebabkan mikroorganisme tidak tahan terhadap sodium klorida akan 

terhambat pertumbuhannya, kecuali Bacilus subtilis toleran terhadap 

kandungan sodium klorida hingga 15% yang ditambahkan pada media 

(Satapute, et al., 2012). Berdasarkan penelitian (Boch, et al., 1994) Bacillus 

subtilis bisa mengakumulasi glycine betaine dari sumber eksogenous. 

Kehadiran dari glycine betaine menstimulasi pertumbuhan Bacillus subtilis 

di bawah kondisi osmolaritas tinggi dan memperkenankan bakteri untuk 

tumbuh yang normalnya menghambat pertumbuhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Medveďová, et al (2009) 

membuktikan bahwa Staphylococcus aureus tahan terhadap sodium klorida 

hingga 20%. Kemampuan Staphylococcus aureus untuk tumbuh pada 

konsentrasi sodium klorida tinggi terkait dengan respons adaptif terhadap 

stres osmotik. Hal ini disebabkan oleh akumulasi zat terlarut yang 

kompatibel intraseluler termasuk prolin, betain, kolin, taurin yang dapat 
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diperoleh melalui sintesis selular atau sumber eksogenous dari media 

pertumbuhan (Medveďová and Valík, 2012).  

Berdasarkan penelitian tersebut penambahan kadar sodium klorida 

di harapkan bisa meningkatkan selektifitas media MSA terhadap 

Staphylococcus aureus. 

 


