
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  S. pneumoniae 

S.pneumoniae atau pneumokokus adalah diplokokus gram-positif. Bakteri ini 

sering berbentuk lanset atau tersusun dalam bentuk rantai, mempunyai simpai 

polisakarida yang mempermudah penentuan tipe dengan antiserum spesifik yang dapat 

dilihat pada Gambar 1. S.pneumoniae mudah dilisiskan oleh zat aktif permukaan, 

misalnya garam-garam empedu. Zat aktif permukaan mungkin menghilangkan atau 

menonaktifkan penghambatan autolisin dinding sel.
16 

Gambar 1. menunjukkan  

mikroskopis S.pneumoniae pada pengecatan gram. 
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                         Gambar 1. S.pneumoniae pada pengecatan Gram 

Pada biakan, S.pneumoniae membentuk koloni bulat kecil, mula-mula berbentuk 

kubah dan kemudian timbul lekukan ditengah-tengahnya dengan pinggiran yang 

meninggi dan alpha-hemolisis pada agar darah. Pertumbuhan bakteri ditingkatkan 



dengan 5-10% CO2. Energi yang diperoleh kebanyakan dari peragian glukosa yang 

diikuti oleh pembentukan asam laktat yang cepat, yang membatasi pertumbuhan.
17,18 

S.pneumoniae disusun dari bakteri yang tidak dapat membentuk polisakarida 

simpai sehingga membentuk koloni kasar. Tetapi sebagian bakteri dapat menghasilkan 

polisakarida dan membentuk koloni halus. Bentuk kasar akan banyak ditemukan bila 

biakan ditumbuhkan pada serum antipolisakarida spesifik.
19 

2.2 Identifikasi
 

2.2.1 Pengecatan Gram 

Pengecatan Gram digunkan untuk membedakan mikroorganisme secara efektif 

kedalam dua kelompok besar oleh karena susunan kimia dinding sel beberapa spesies 

bakteri yang memilik kemampuan berbeda untuk mengikat kristal violet.
20 

Reagen-reagen yang digunakan dalam pengecatan gram antara lain; larutan 

violet kristal hucker, iodin, ethanol 95% dan safranin.
20 

Pada  bakteri gram positif zat 

iodin berada antara dinding sel dan membran sitoplasma organisme gram positif, 

sedangkan untuk menyingkirkan zat lipida dari dinding sel organisme gram negatif 

dengan pencucian alkohol memungkinkan hilang dari sel. Bakteri gram positif 

memiliki membran tunggal yang dilapisi peptidoglikan yang tebal (25-50nm) 

sedangkan bakteri negatif lapisan peptidoglikan tipis (1-3 nm).
20 

2.2.2 Kultur 

         S.pneumoniae dapat tumbuh dengan baik pada karbon dioksida 5%.  Hampir 

20% dari isolat klinis segar membutuhkan kondisi anaerob sepenuhnya. Pertumbuhan 



bakteri ini memerlukan sumber katalase (misalnya darah) untuk menetralisir jumlah 

besar hidrogen peroksida yang dihasilkan oleh bakteri.
19

 

Dalam media kompleks yang mengandung darah, pada 37 ° C, bakteri memiliki waktu 

penggandaan dari 20-30 menit.
24

 Pada agar darah, S.pneumoniae tumbuh sebagai 

koloni yang tampak mengkilat sekitar 1 mm. S.pneumoniae merupakan bakteri yang 

memiliki enzym hemolisis yang dapat menginvasi dan menghancurkan sel-sel.
25

 

Hampir pada semua isolat klinis S.pneumoniae mulai lisis dimulai antara 18-24 jam 

setelah dimulainya pertumbuhan dalam kondisi yang optimal. Autolisis konsisten 

terjadi dengan perubahan morfologi koloni.
17,18 

2.2.3  Tes Optochin 

Optochin ( etilhidrocuprin hidroklorida), sebuah turunan kina dan 

menyebabkan lisis selektif pada pneumococci. Sebuah disk steril yang diresapi dengan 

optochin itempatkan pada sektor pertama dari pelat isolasi sebelum inkubasi. Sebuah 

zona inhibisi (daerah dengan tidak ada pertumbuhan) sebesar 14 mm atau lebih dari 

tempat pemberian optochin, akan terlihat pertumbuhan koloni di sekitar disk optochin 

setelah diinkubasi. Selain S. pneumoniae, pertumbuhan akan dihambat oleh 

optochin.
21

 (Gambar 2) 

 

 

 

 



 

 

       Gambar 2. S.pneumoniae pada tes optochin 

2.2.4 Tes Quellung 

Sebuah tes reaksi biokimia di mana antibodi antikapsular mengikat kapsul 

bakteri, sehingga kapsul membengkak atau menjadi lebih terlihat, terutama di bawah 

mikroskop. Hal ini dilakukan terutama dengan bakteri yang membentuk kapsul, 

seperti S. pneumoniae dan Haemophilus influenzae. Kapsul menjadi lebih mencolok di 

bawah mikroskop setelah antigen kapsuler telah dikombinasikan dengan antibodi 

spesifik.
22 

 

2.2.5  Bile Solubility Test 

Penambahan garam empedu, seperti deoxycholate natrium, mempercepat reaksi 

litik alami yang diamati dalam koloni pneumokokus dengan meningkatkan aktivasi 

enzim autolisis diproduksi oleh S.pneumoniae.
24

 Uji kelarutan empedu dilakukan 

dengan menambahkan larutan garam empedu ke agar darah tau tabung rekasi. Hasil 

akan tampak dengan melihat kekeeruhan dalam tabung reaksi tersebut itu, 

dibandingkan dengan tabung kontrol, setelah penambahan larutan garam empedu dan 

re inkubasi hingga 3 jam. Pada plate agar darah, empedu larut dan koloni 

pneumokokus menghilang, meninggalkan zona hijau dari α-hemolisis, setelah 

memberi satu atau dua tetes larutan garam empedu pada koloni dan re inkubasi piring 



selama 30 menit. Pengujian tambahan, dengan serologi, sesekali mungkin diperlukan 

karena hanya 86% dari strain pneumokokus melisiskan sepenuhnya dengan 

penambahan garam empedu.
17,18  

Hasil akhir dari S.pneumoniae tampak pada Gambar 

4. yang mampu melisiskan garam empedu. 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

 

                        Gambar 4. S.pneumoniae lisis pada garam empedu 

2.3. Patogenitas 

Carrier S. pneumoniae diperlukan untuk transmisi bakteri dan penyakit invasif 

kepada indivdu lain. Pada anak sehat, carrier S.pneumoniae bersifat sementara dan 

tidak terkait dengan penyakit. Progresi pneumonia memerlukan faktor pendukung 

misalnya, pendahuluan infeksi virus, cedera paru-paru, imunitas host, dll.
25 



 Kekebalan terhadap pneumococci pada tubuh melalui kedua respon imun 

humoral dan seluler yang terdiri dai monosit / makrofag, leukosit polimorfonuklear 

(PMN), antibodi anticapsular, dan limfosit. Infeksi pneumokokus tergantung pada 

kedua host , bakteri dan faktor resiko lainnya.
25

 

Mula-mula S.pneumoniae mengikat sel-sel epitel mukosa nasofaring.
 
Setelah 

mencapai saluran pernapasan bagian bawah, S.pneumoniae dapat dihambat oleh sel-sel 

epitel bersilia pernafasan kecuali jika ada kerusakan pada epitel. Jika jumlah semakin 

banyak,maka pneumococcus akan terus masuk ke bronkus,bronkiolus dan sampai pada 

alveolus.
25

 

Pada alveolus, pneumococcus berinteraksi dengan sel alveolar yang 

menghasilkan surfaktan yang mengandung kolin.
 
 Basil pneumococcus yasng masuk 

bersama sekret ke dalam alveolu ini dapat  menyebabkan reaksi radangberupa edema 

seluruh alveoli disusul dengan infiltrasi sel-sel PMN dan diapedesis eritrosit sehingga 

terjadi permulaan fagositosis sebelum terbentuknya antibodi.
 
 Sel-sel PMN mendesak 

bakteri ke permukaan alveolus dan dengan bantuan leukosit memfagositosis bakteri 

tersebut.
25,26 

 

2.4 Kolonisasi S.pneumoniae 

 

S. pneumoniae adalah bakteri potensial patogen yang berkolonisasi permukaan 

mukosa nasofaring  dan saluran napas bagian atas dari host. Melalui kombinasi dari 

virulensi, faktor risiko dan lolos dari respon imun host, organisme ini dapat menyebar 

dari saluran pernapasan bagian atas ke daerah yang steril dari saluran pernapasan 

bagian bawah, dapat menjadi sumber awal terjadinya pneumonia.
27 



S.pneumoniae menempati daerah saluran atas pernapasan manusia, terutama 

pada daerah faring. Berdasarkan penelitian Azilzal diperoleh kolonisasi 43% pada 

nasofaring anak usia 40-60 bulan. Pada penelitian yang dilakukan Hikmawati 

didapatkan kolonisasi pada nasofaring anak oleh S.pneumoniae sebesar 45,3%.
6 

2.5 Hubungan Kolonisasi Nasofaring dengan Infeksi Saluran Pernapasan 

Nasofaring  adalah bagian dari faring yang menghubungkan hidung dengan 

epifaring.
27  

Dinding pada nasofaring selalu ditempati oleh flora normal.
 
Resiko infeksi 

sampai ke paru sangat tergantung pada kemampuan mikroorganisme untuk sampai dan 

merusak permukaan epitel saluran napas.
28 

 Ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan epitel saluran 

napas, antara lain; inokulasi langsung, penyebaran melalui pembuluh darah, inhalasi 

bahan aerosol, kolonisasi dipermukaan mukosa. Dari keempat cara diatas yang 

terbanyak adalah secara kolonisasi. Secara inhalasi terjadi pada infeksi virus, 

mikroorganisme atipikal, mikrobakteria atau jamur.
28  

Saat terjadi kolonisasi pada saluran napas atas , kemudian terjadi aspirasi ke 

saluran napas bawah dan terjadi inokulasi mikroorganisme, dapat menjadi  permulaan 

infeksi pada paru. Aspirasi dari sebagian kecil sekret nasofaring terjadi pada orang 

normal waktu tidur, saat penurunan kesadaran, peminum alkohol dan pemakai obat 

(drug abuse). 
28,29 

2.6 Penyakit infeksi yang disebabkan S.pneumoniae 

2.6.1 Pneumonia 

Pneumonia terjadi akibat gagalnya mekanisme protektif yang mencegah 

akses pneumokokus ke alveoli dan bereplikasi. Proliferasi bakteri dalam ruang 



alveolar kemudian menyebabkan terjadinya akumulasi cairan eksudat dan leukosit 

yang dapat menyebabkan odem paru, hal ini menjadi dasar diagnosis klinis 

pneumonia pada pemeriksaan radiografi dimana akumulasi cairan nampak sebagai 

area konsolidasi.
30 

2.6.2 Otitis media 

S. pneumoniae merupakan bakteri yang paling sering menyebabkan otitis media 

pada anak-anak dan pada orang dewasa. Infeksi saluran napas oleh virus yang 

mendahului menyebabkan terjadinya kongesti dari ostium tuba eustachii dan 

menghambat klirens kuman.
31 

2.6.3 Sinusitis 

Patogenesis penting pada infeksi sinusitis adalah kongesti membrane mukosa 

disebabkan oleh alergi atau infeksi virus yang mengakibatkan obstruksi sehingga 

menghambat klirens kuman. Akumulasi cairan dalam ruang sinus paranasalis 

merupakan media proliferasi kuman dan menyebabkan infeksi akut sinus.
32 

2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi kolonisasi S.pneumoniae 

2.7.1 Faktor agen (mikroorganisme) 

Faktor agen mikroorganisme yang sangat berpengaruh pada kolonisasi flora 

patogen di nasofaring adalah jenis strain bakteri dan interferensi atau kompetisi 

dengan bakteri komensal yang ada di nasofaring. Jenis strain yang dapat hidup dalam 

kolonisasi nasofaring adalah strain yang dapat bertahan respon sistem imun yang 

mengeliminasi bakteri patogen.
33 



2.7.2 Faktor host 

2.7.2.1 Usia 

Menurut penelitian dari anak di bawah usia 2 tahun yang telah dilakukan di 

Finlandia, prevalensi pembawa S.pneumoniae pada anak meningkat dengan umur 

yaitu 9% pada usia 2 bulan, 17% pada usia 6 bulan, 22% pada usia 12 bulan, 37% 

pada usia 18 bulan dan 43% pada usia 24 bulan. 
34 

2.7.2.2 Imunitas 

 Respon imun lokal akan mencegah kolonisasi dan membatasi durasinya, sementara 

sistem imun yang buruk dapat menyebabkan karier. Secara umum sistem imun dalam 

mukosa bekerja lebih dulu dibanding dengan sistem imun sistemik. Kolonisasi 

nasofaring menstimulasi produksi respon IgA lokal dan IgG sistemik.
25,26 

2.7.3 Faktor lingkungan 

2.7.3.1 Lokasi tempat tinggal 

Perbedaan lokasi pemukiman juga menyebabkan prevalensi kolonisasi flora 

patogen di nasofaring berbeda. Keadaan rumah yang buruk dan kepadatan jumlah 

anggota keluarga dalam satu rumah
 

berkaitan dengan meningkatnya kolonisasi 

nasofaring. Daerah perkotaan lebih banyak mendapat paparan polusi udara (polusi 

industri dan asap rokok).
34

 

2.7.3.2 Kepadatan hunian 



Banyaknya orang yang tinggal dalam satu rumah mempunyai peranan penting 

dalam kecepatan transmisi mikroorganisme di dalam lingkungan. Sehingga kepadatan 

hunian rumah perlu menjadi perhatian semua anggota keluarga,terutama dikaitkan 

dengan penyebaran penyakit menular. Hasil penelitian Nurzajuli (2008) menunjukkan 

bahwa sebagian besar balita penderita pneumonia (86,8%) tinggal di rumah tidak 

permanen dengan kondisi kepadatan yang kurang baik.
35

 Menurut WHO, ketentuan 

standart minimum kepadatan penghuni rumah, yaitu diperoleh hasil bagi antara luas 

lantai dengan jumlah penghuni, dengan standart >=10 m
2
/orang. Untuk kamar tidur, 

menggunakan standart minimum 6 m
2 

/orang. 
36 

 

2.7.3.3 Paparan Asap Rokok 

Paparan asap rokok pasif ini akan menghasilkan toksin yang dapat 

mempengaruhi bakteri normal dalam saluran pernafasan. Anak yang terpapar terus-

menerus menurut penelitian Sri Rezeki pada kelompok umur kurang dari 5 tahun, 

didapatkan hasil  72% dari 1200 anak yang terpapar asap rokok dari  perokok anggota 

keluarganya lainnya.
13 

2.7.3.4. Penggunaan antibioik 3 bulan terakhir 

 Penggunaan antibiotik mengahalangi tingkat isolasi bakteri potensial patogen. 

Tingkat isolasi lebih rendah ditemukan selama dan setelah pemberian antibiotik, 

dibandingkan dengan tingkat isolasi sebelum pemberian antibiotik. Akan tetapi, 

antibiotik ini tidak membasmi bakteri dari nasofaring dan hanya sementara 

mengurangi bakteri. Setelah pengobatan, penggantian cepat strain bakteri terjadi.
37
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