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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Food borne disease (FBD) telah diartikan oleh world health organization 

(WHO) sebagai penyakit infeksius (food borne infections) atau keracunan (food 

borne poisoning) yang diakibatkan dari mengkonsumsi makanan dan air dan 

merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia (Ed-Dra et al., 

2018). Swetha et al., (2017) menyatakan bahwa susu sapi memiliki potensi untuk 

mentransmisikan berbagai pathogen yang bisa berdampak terhadap  sektor public 

health umumnya dikenal dengan milk borne diseases (MBD). Dalam data statistik 

peternakan dan kesehatan hewan 2018 Kementerian Pertanian (2018) diperkirakan 

populasi sapi perah nasional tahun 2014 – 2018 berangsur meningkat dimana pada 

akhir tahun 2018 berjumlah 550.000 ekor. Jawa Timur merupakan lumbung sapi 

perah terbesar di Indonesia dengan jumlah  283.311 ekor di tahun 2018 mencapai 

yang artinya memiliki prosentase 51% dari jumlah sapi perah di Indonesia dengan 

total produksi susu 909,600 ton, namun masih belum mampu menutupi kebutuhan 

bahan baku susu segar dalam negeri (SSDN) untuk susu olahan dalam negeri saat 

ini sekitar 3,3 juta ton per tahun (Kementerian Pertanian, 2018). 

Kekurangan dalam kuantitas juga diimbangi dengan adanya potensi 

rendahnya kualitas, dimana system pemberian pakan, menejemen pemerahan, 

temperature dan kelembaban tinggi berkontribusi besar dalam memunculkan 

kontaminasi bakteri patogen salah satunya Staphylococcus aureus (S.aureus). 

Selaras dengan hal tersebut Dhanashekar et al., (2012) mengemukakan pada 

menejemen pemerahan, putting dari sapi ataupun tangan pemerah susu memiliki 
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dampak besar dari adanya kontaminasi S.aureus terhadap susu. Kontaminasi 

tersebut juga dapat terjadi dengan adanya perpindahan melalui perantara pekerja, 

air dan peralatan produksi (Suwito, 2010). S. aureus dapat diisolasi dari hewan 

domestik dan hewan ternak yang sehat, tetapi juga sering dihubungkan dengan 

penyakit pada ternak yaitu mastitis (Martin et al., 2014). S.aureus merupakan 

patogen oportunistik yang sering ditemui pada manusia dan hewan, bakteri ini 

mampu mengakibatkan beragam penyakit dari infeksi minor kulit hingga infeksi 

sistemik seperti pneumonia endokarditis, osteomielitis, sepsis artritis, dan 

ensefalitis atau meningitis (LeLoir et al., 2003 ; Tseng et al., 2004 ; Jangra et al., 

2010). Selaras dengan yang disampaikan oleh VyletěloVá et al., (2011) bahwa 

S.aureus merupakan bakteri penyebab berbagai penyakit pada manusia seperti 

impetigo, abscesses, endocarditis, toxic shock syndrome, foodborne intoxication, 

dan staphylococcal scalded skin syndrome. Selama periode 2000 - 2005  S. aureus 

menyebabkan 5,1% wabah keracunan makanan di Eropa dan di Italia menyebabkan 

4 orang meninggal dari 233 kejadian yang dilaporkan (Normanno et al., 2005). 

Gejala penyakit tersebut karena adanya faktor virulensi, S. aureus 

memiliki antigen (capsule dan adhesins), enzim (coagulase, lipase, hyaluronidase, 

staphylokinase dan nuclease), serta sebanyak 7 toxin yaitu α-toxin, β-toxin, δ-toxin, 

P-V Leukocidin, enterotoxin, exfoliatif toxin, dan toxic shock syndrome toxin 

(TSST) (Yarwood et al., 2002). Kasus Staphylococcal infection cenderung 

disebabkan oleh toxin yang khas yaitu TSST, enterotoxin, dan exfoliatif toxin 

(Dinges et al., 2000; de Freitas et al., 2008). Enterotoxin yang dihasilkan oleh 

S.aureus  memiliki masa inkubasi 1-8 jam dengan gejala yang ditimbulkan seperti 
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sakit perut, muntah, dan diare (Kitamoto et al., 2009). Keracunan yang disebabkan 

oleh S. aureus tergolong dalam kasus intoksikasi, yakni tertelannya Staphylococcal 

enterotoxin melalui makanan (Bergdoll and Lee Wong, 2006). Enterotoxin 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan keracunan meskipun pada dosis yang 

sangat rendah, yaitu 0,5 ng/ml (Salasia et al., 2009).  

Sampai saat ini telah teridentifikasi berbagai enterotoxin S. aureus yaitu 

Staphylococcal enterotoxin A (SEA), B (SEB), C (SEC), D (SED), E (SEE), G 

(SEG), H (SEH), I (SEI), J (SEJ), K (SEK), L (SEL), M (SEM), N (SEN), O (SEO), 

P (SEP), Q (SEQ), R (SER), T (SET) dan U (SEU) (Williams et al., 2000 ; 

Akineden et al., 2001; Jarraud et al., 2001; Orwin et al., 2002; Yarwood et al., 

2002; Letertre et al., 2003; Omoe et al., 2003; Tseng et al., 2004). Penelitian yang 

dilakukan oleh Salasia et al., (2004) melaporkan adanya sampel susu sapi perah di 

Jawa Tengah terkontaminasi S.aureus dan mengandung gen penyandi enterotoxin 

B, G, H dan I. Terdapat kesamaan gen enterotoxin terhadap S.aureus yang diisolasi 

pada manusia yaitu enterotoxin A, B, E, G, H dan I (Salasia et al., 2003). 

Staphylococcal enterotoxin B (SEB) enterotoxin yang paling kuat dimana 

penelitian Fries and Varshney (2013) dengan konsentrasi kecil sudah cukup untuk 

menghasilkan tingkat toksisitas yang sangat tinggi dibandingkan bahan kimia 

sintetis karena mampu menyebabkan kegagalan sistem multi organ hingga 

kematian. Terkonfirmasi adanya kejadian foodborne intoxication setelah minum 

susu (MBD) di Indonesia pada bulan September 2004 terdapat 72 siswa Sekolah 

Dasar (SD) di Tulungagung, Jawa Timur, 300 siswa SD di Bandung, dan 73 

karyawan Carefour di Surabaya, dimana menurut Badan Pemeriksaan Obat dan 



4 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS  IDENTIFIKASI PROFIL RESISTENSI ...            SANCAKA CHASYER RAMANDINIANTO 

 

Makanan (BPOM), kasus tersebut disebabkan kontaminasi susu oleh bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus (Kompas, 4 September 2004 dalam 

Suwito, 2010). 

Dalam penanganan infeksi bakteri terapi yang paling utama yakni 

pemberian antibiotik dimana dari semua antibiotik yang ada, golongan β-lactam 

adalah obat yang paling sering digunakan (Bisht et al., 2009). Laporan dari 

penelitian Hossein et al., (2010) mengenai adanya multiple antibiotik resistance / 

multi drug resistance (MDR) dari S.aureus menciptakan persoalan baru bagi dunia 

public and animal health practitioners dan peneliti. Dalam sektor dairy food 

security adanya sifat MDR oleh S.aureus pada sapi perah akan mengakibatkan 

peningkatan biaya pemeliharaan karena menurunkan efektivitas dan effisiensi 

terapi antibiotik yang diberikan (Souza et al., 2012), mengingat S.aureus adalah 

penyebab utama mastitis pada sapi perah (Hata et al., 2010; Prenafeta et al., 2014). 

Kejadian tersebut disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang dilakukan secara 

irrasional sehingga memberi kontribusi pada munculnya strain patogen yang 

resisten terhadap antibiotik (Haran et al., 2011; Piessens et al., 2012). Selaras 

dengan pernyataan tersebut laporan penelitian Khairullah (2018) mengidentifikasi 

pola / profil resistensi antibiotik S.aureus yang mendeteksi adanya resistensi 

terhadap preparat tetracycline, gentamicin, pencilin, erythromycin dan ampicilin 

serta 61,18% bersifat MDR terhadap antibiotik yang diujikan pada susu sapi di Jawa 

Timur. Selain itu penelitian Hisyam (2018) juga melaporkan profil resistensi 

antibiotik isolat S.aureus dari susu sapi di Jawa Timur dengan menggolongkannya 

menjadi 5 pola resistensi terhadap antibiotik yang diujikan. 
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Chaje et al., (2015) menyatakan bahwa sejak 1962 telah didapati adanya 

methicillin resistant Staphylococci (MRS) dimana kasus pertama methicillin 

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) terjadi di manusia namun kini telah 

terdeteksi pada hewan (Kumar et al., 2010). Peningkatan kasus atau kejadian akibat 

MRSA akan menjadi problema klinis dan epidemiological dalam sektor public 

health karena dapat menimbulkan dampak pada kesehatan manusia yang bekerja 

dengan hewan serta yang mengkonsumsi produk pangan asal hewan (Visciano et 

al., 2014). Terdeteksinya isolat MRSA yang diisolasi dari hewan, daging, serta 

penjaga peternakan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi timbulnya 

zoonosis akibat MRSA (Nachi et al., 2014). Selaras dengan laporan penelitian 

Effendi and Harijani (2017) yang mendeteksi adanya  MRSA pada susu sapi di Jawa 

timur sebanyak 35.6% dari isolat S.aureus yang ditemukan. Hasil penelitian 

Vahdani et al., (2004) ; Yuwono (2010) dan laporan Meta dkk. (2014) menyatakan 

bahwa isolat MRSA memiliki kecenderungan resisten terhadap satu atau lebih 

antibiotik seperti cefotaxim, ceftriaxone, azithromycin, clindamycin, erythromycin, 

ofloxacin, ciprofloxacin serta tetracycline.  

Peneliti meyakini bahwa dengan terdeteksinya gen SEB pada S.aureus di 

sampel susu sapi Jawa Tengah, sifat MDR S.aureus pada sampel susu sapi di Jawa 

Timur serta terdeteksinya strain MRSA pada susu sapi di Jawa Timur akan 

meningkatkan potensi kejadian foodborne intoxication yang sukar untuk diobati 

akibat tertelannya Staphylococcal enterotoxin B (SEB) yang dihasilkan oleh strain 

MRSA. Sehingga perlu adanya deteksi terhadap gen seb dan profil kepekaan 

antibiotik pada isolat MRSA yang diisolasi dari susu sapi di provinsi Jawa Timur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pola / profil resistensi isolat Staphylococcus aureus yang diisolasi 

dari susu sapi di Provinsi Jawa Timur  terhadap antibiotik yang diujikan ? 

2. Apakah terdapat isolat Methicilin Resistant Staphylococcus aureus pada susu 

sapi Provinsi Jawa Timur ? 

3. Apakah terdapat gen Staphylococcal enterotoxin B (SEB) pada isolat 

Methicilin Resistant Staphylococcus aureus yang diisolasi dari susu sapi 

Provinsi Jawa Timur ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Memperoleh informasi mengenai adanya kontaminasi strain Methicilin 

Resistant Staphylococcus aureus pembawa gen Staphylococcal enterotoxin B (seb) 

serta profil kepekaan antibiotiknya pada susu sapi dari Provinsi Jawa Timur. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan uji kepekaan terhadap 

beberapa antibiotik dengan metode difusi cakram pada Staphylococcus aureus asal 

susu sapi dari Jawa Timur guna mendeteksi adanya Metichilin-Resistant 

Staphylococcus aureus beserta dengan gambaran profil kepekaan antibiotiknya dan 

melakukan typing molekuler gen menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction 

(PCR) untuk memperoleh data tentang adanya gen enterotoxin B (seb). 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi ilmiah 

mengenai Metichilin-Resistant Staphylococcus aureus pembawa gen 

Staphylococcus aureus enterotoxin B (seb) beserta dengan profil kepekaan 

antibiotiknya dari susu sapi di Provinsi Jawa Timur. 

 

1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat dari penelitian ini sebagai informasi yang dapat digunakan untuk 

penentuan tindakan terapi antibiotik pada sektor animal health dan pencegahan 

adanya kontaminasi Metichilin Resistant Staphylococcus aureus pembawa gen 

Staphylococcus aureus enterotoxin B (seb) pada susu sapi perah Provinsi Jawa 

Timur yang menyebabkan Staphylococcal infection.  


