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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Bakteri Udara

Udara tidak mengandung komponen nutrisi yang penting untuk bakteri,

adanya bakteri udara kemungkinan terbawa oleh debu, tetesan uap air kering

ataupun terhembus oleh tiupan angin. Bakteri yang berasal dari udara

biasanya akan menempel pada permukaan tanah, lantai, maupun ruangan.

Bakteri yang berasal dari udara terutama yang mengakibatkan infeksi di

rumah sakit misalnya Bacillus sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp.,

Pneumococcus sp., Coliform, dan Clostridium sp. (Waluyo, 2007).

2. Kualitas Mikrobiologi  Udara

Bioaerosol adalah partikel debu  yang terdiri atas mikroorganisme atau

sisa yang berasal dari makhluk hidup. Mikroorganisme  terutama adalah

jamur dan  bakteri. Penyebaran  bakteri, jamur, dan virus pada umunya terjadi

melalui sistem ventilasi. Sumber bioaerosol ada dua yaitu yang berasal dari

luar ruangan dan dari perkembangbiakan dalam ruangan atau dari manusia,

terutama  bila kondisi terlalu berdesakan (crowded). Pengaruh kesehatan yang

ditimbulkan oleh bioaerosol ini terutama 3 macam, yaitu infeksi, alergi, dan

iritasi. Kontaminasi bioaerosol pada sumber udara sistem ventilasi

(humidifier) yang terdistribusi keseluruh ruangan dapat menyebabkan reaksi

yang berbagai ragam seperti demam, pilek, sesak nafas, nyeri otot dan tulang

(Irianto, 2007). Pencemar yang bersifat biologis akibat mikroba terdiri atas
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berbagai jenis mikroba patogen, antara lain bakteri, jamur, protozoa,

maupun virus yang dapat ditemukan di saluran udara. Penyakit yang

disebabkan seringkali diklasifikasikan sebagai penyakit yang menyebar

lewat udara (air-borne disease) (Lisyastuti, 2010).

3. Pertumbuhan Bakteri

Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan

cara terbentuknya sel-sel baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung

dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru

dari nutrient yang tersedia di lingkungan. Pada bakteri, pertumbuhan

secara aseksual dan disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner

berlangsung dengan interval yang teratur dengan penambahan atau

kelipatan secara eksponensial ( Riadi,  2016).

Fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sek bakteri

yang melalui beberapa fase yaitu, Fase lag, Fase Logaritma/Exponensial,

Fase Stasioner dan Fase Kematian.

Gambar 1. Fase Pertumbuhan Bakteri (Riadi,2016)

a. Fase Lag (Fase Penyesuaian )

Fase Lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang

baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada
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komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal dan

sifat fisiologis mikro organisme pada media sebelumnya ( Riadi, 2016).

b. Fase Logaritma / Exponensial

Fase Logaritma / eksponensial ditandai dengan terjadinya periode

pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi

dua sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini

sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya ( Riadi,

2016).

c. Fase Stasioner

Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan

laju kematiannya. Sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan

tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena

adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh

kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik

sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan

dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian

yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi

penurunan populasi bakteri ( Riadi, 2016).

d. Fase Kematian

Fase Kematian merupakan fase dimana laju kematian lebih besar

( Riadi, 2016).
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Kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup

merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Pengetahuan tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri sangat penting

didalam mengendalikan bakteri. Berikut ini factor-faktor penting yang

mempengaruhi pertumbuhan bakteri :

a. Zat Makanan

Sebagian besar bakteri yang hidup bebas dapat tumbuh baik pada

ekstrak ragi, bakteri parasit membutuhkan zat-zat khusus yang hanya

terdapat dalam darah atau dalam ekstrak jaringan hewan. Banyak

organisme, satu senyawa seperti asam amino dapat menjadi sumber

energi, sumber karbon dan sumber nitrogen. Zat makanan yang

digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber

karbon, sumber nitrogen, mineral dan faktor pertumbuhan yang

meliputi asam amino, purin, pirimidin dan vitamin. (Jawetz, et al,

2008).

b. Derajad Keasaman Lingkungan (pH)

pH pembenihan juga mempengaruhi pertumbuhan kuman dalam

membantu metabolisme bakteri. Bakteri tumbuh subur pada kisaran pH

6,5 – 7,5 (Rodwell, 2009). Sedangkan sistem yang mencerminkan luas

rentang pH ditunjukkan oleh  berbagai bakteri, diantaranya:

1) Asidofil memiliki nilai rentang pH 6,5 – 7,0.

2) Mesofil memiliki nilai rentang pH 7,5 – 8,0.

3) Alkalofil memiliki nilai rentang pH 8,4 – 9,0
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Hal ini terutama dijumpai pada bakteri yang bersifat fermentative  yang

menghasilkan sejumlah besar  asam-asam organic yang bersifat

menghambat ( Suharto dkk, 2010).

c. Suhu

Suhu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan bakteri. Apabila

suhu tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri, maka akan menyebabkan

kerusakan sel (Waluyo, 2009). Spesies bakteri yang berbeda

membutuhkan suhu optimal yang amat beragam untuk

pertumbuhannya. Menurut Umar (2008) bakteri diklasifikasikan

berdasarkan suhu pertumbuhannya menjadi tiga kelompok, yaitu :

Tabel 1 . Jenis Bakteri Berdasarkan Suhu
( Sumber : Jawetz dkk, 2008)

Suhu optimal merupakan pencerminan lingkungan normal bakteri

tersebut, sehingga bakteri patogen bagi manusia biasanya tumbuh

optimal pada suhu 37o C (Jawetz, 2008 ).

Rekomendasi suhu yang dikembangkan oleh ASHRAE dan

AIA menetapkan bahwa  suhu desain untuk ruang perawatan pasien di

rumah sakit dan fasilitas rawat jalan antara 20oC – 24oC. Rentang suhu

ini konsisten dengan penggunaan lampu merkuri bertekanan rendah

optimal  yang dihunakan pada sistem Ultraviolet Germicidal

Jenis Bakteri Suhu Pertumbuhan Suhu Optimum
Psikofilik -5 s/d 30 oC 10 s/d 20 oC
Mesofilik 10 s/d 45 oC 20 s/d 40 oC
Termofilik 25 s/d 80 oC 50 s/d 60 oC
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Irradiation (UVGI). Pada penelitian ini suhu dapat dikendalikan

dengan menggunakan Air Conditioner (AC) (NIOSH, 2009).

d. Kelembaban

Ruangan dengan kelembaban diatas 75%, akan menyebabkan

berkembangnya bakteri sedangkan udara yang sangat kering dapat

membunuh bakteri atau menyebabkan pemberhentian kegiatan

metabolisme bakteri( Fitria,dkk, 2008). Rekomendasi American Society

of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)

kelembaban yang berpengaruh pada ruangan di rumah sakit berkisar

antara 30% - 60%. Jika kondisi kelembaban udara tinggi, diperlukan

lampu UV dengan radiasi yang lebih tinggi dari biasanya (NIOSH,

2009).

e. Oksigen

Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi bakteri. Bakteri

diklaasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan kebutuhan

oksigennya, yaitu :

1) Aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya.

2) Anaerob yaitu bakteri yang tidak dapat hidup apabila ada

oksigen.

3) Anaerob Fakultatif yaitu bakteri yang mampu tumbuh dalam

lingkungan dengan atau tanpa oksigen (Waluyo, 2009).
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f. Pencahayaan

a. Cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri

(Misnadiarly dan Husjain, 2014). Sinar yang nampak oleh manusia

yaitu dengan panjang gelombang antara 390 nm – 760 nm, akan

tetapi sinar ini tidak berbahaya bagi bakteri ( Waluyo, 2007).

Paparan cahaya dengan intensitas sinar ultraviolet dengan panjang

gelombang 240 nm – 300 nm yang dapat berakibat fatal bagi bakteri

(Pommerville, 2007). Bakteri akan mengalami radiasi yang

berdampak pada kelainan dan kematian sel (Sherieve, 2011).

Fotoreaktivasi adalah proses dimana cahaya tampak mengaktifkan

enzim yang memotong dimer-dimer timin, sedangkan enzim lain,

DNA polimerasi mengganti dimer timin dengan molekul timin

individual, jadi memugar DNA asli. Karena enzim ini diaktifkan

oleh cahaya biasa, sel-sel yang telah mati oleh sinar ultraviolet dapat

di fotoreaktivasi atau dihidupkan kembali dengan

menghadapkannya pada cahaya biasa ( Volk dan Wheeler, 2003).

Cahaya dari luar ruangan baik itu cahaya lampu maupun cahaya

matahari tidak dapat dikendalikan pada saat pengambilan sampel

udara. Oleh karena itu cahaya tampak dianggap sebagai variabel

pengganggu tak terkendali.

g. Tekanan  Osmotik

Tekanan osmotic akan sangat mempengaruhi bakteri  jika tekanan

osmotik lingkungan lebih besar (hiportonis) sel akan mengalami
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plasmosis. Sebaliknya jika tekanan osmotik lingkungan yang hipotonis

akan menyebabkan sel membengkak dan juga mengakibatkan rusaknya

sel. Oleh karna itu dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus

berada pada tingkat tekanan osmotic yang sesuai, walaupun sel bakteri

memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan

lingkungannya tidak boleh terlalu besar (Jawetz, 2008).

4. Pemeriksaan Jumlah Bakteri di Udara

Sampel udara yang diambil untuk menentukan jumlah bakteri

menggunakan peralatan khusus. Peralatan tersebut dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu bentuk padat ( Solid Impingement Device) dan bentuk cair

(Liquid Impingement Device). Pada Solid Impingement Device bakteri

dikumpulkan pada permukaan media agar padat. Sedangkan pada Liquid

Impingement Device, sampel udara dalam bentuk spray dialirkan langsung

dalam suatu media air atau melalui penyaringan terlebih dahulu sebelum

dilarutkan kedalam media cair. Campuran media tersebut selanjutnya

disebarkan pada plate untuk dibiakkan ( Pasquarella, 2000).

Settling Plate merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan

untuk analisis mikrobiologi udara. Teknik ini dilakukan dengan

memaparkan cawan petri yang berisi suatu media agar yang dibuka

sehingga permukaan media agar terpapar udara untuk beberapa waktu.

Setelah diinkubasi akan tampak pertumbuhan sejumlah koloni pada

caawan petri. Masing-masing koloni menunjukkan satu bakteri yang

masuk pada permukaan media agar. Dengan pengulangan settling plate ini
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pada waktu tertentu dapat digunakan untuk memperoleh suatu dugaan

adanya kontaminan udara dan gambaran tentang jenis bakteri

( Pasquarella, 2000).

Koloni bakteri dihitung menggunakan metode hitungan cawan.

Prinsip metode cawan adalah menumbuhkan sel bakteri pada cawan petri

dengan media agar, maka bakteri mampu berkembang dan membentuk

koloni (Harti, 2015). Jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media agar

dan dapat dihitung berkisar antara kurang dari 300 koloni. Jika jumlah

koloni lebih dari 300 koloni maka dapat dicatat dengan terlalu padat untuk

dihitung (too numerous to count, TNTC) (Harmita dan Radji, 2008).

Syarat perhitungan dengan metode cawan menggunakan standart

plate count (SPC) sebagai berikut :

a) Cawan yang dipilih dan dihitung memiliki jumlah koloni 30-300

b) Koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan

koloni besar dimana jumlah koloni diragukan dapat dihitung sebagai

koloni.

c) Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal

dihitung sebagai satu koloni.

5. Angka Lempeng Total

ALT (Angka lempeng total ) adalah metode untuk menentukan

jumlah kuman, tidak membedakan spesiesnya dan bersifat kuantitatif. Uji

angka lempeng total (ALT) atau tepatnya ALT aerob mesofil anaerob

mesofil menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni yang
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diamati secara visual berupa angka dalam koloni (CFU) per ml/gram atau

koloni/100 ml. Cara yang digunakan dengan dengan metode tuang (pour

plate) dan metode sebar (spread plate). Prinsip pengujian menurut Metode

Analisis Mikrobiologi (MA PPOMN Nomor 96/mik/00) yaitu

pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan kemudian di

inokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi

pada suhu yang sesuai. Pada pengujian angka lempeng total (ALT)

menggunakan plate count agar (PCA) sebagai media padatnya (BPOM

RI, 2008).

Koloni yang  tumbuh tidak selalu berasal dari satu sel mikroba, karena

beberapa  mikroba  tertentu cenderung berkelompok atau berantai. Bila

ditumbuhkan pada  media dan lingkungan yang sesuai, kelompok bakteri

ini akan menghasilkan satu koloni. Oleh karena itu, sering digunakan

istilah Colony  Forming Unit (CFU) untuk menghitung jumlah mikroba

hidup (BPOM RI, 2006).

Batas penundaan pada pemeriksaan ALT adalah 1- 12 jam (Lay,

1994).

6. Sterilisasi Ruangan

Sterilisasi adalah proses (kimia atau fisika) yang digunakan untuk

membunuh semua bentuk kehidupan mikroorganisme, untuk

menghilangkan pencemaran oleh jasad renik baik hidup maupun mati

(Lisyastuti, 2010). Ruangan steril adalah kedaan ruangan yang bebas dari

semua bentuk kehidupan bakteri yang patogen maupun yang nonpatogen
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termasuk sporanya. Untuk memperoleh ruangan yang steril dibutuhkan

cara – cara tertentu di dalam proses pengendaliannya ( Rusli . 2004 ).

Pengendalian bakteri sangat penting didalam industri dan produksi

pangan, obat-obatan, kosmetika dan lain-lainya. Tujuan utama pada

pengendalian mikroorganisme antara lain nencegah penyebaran penyakit

dan infeksi, membasmi mikroorganisme yang sering sebagai bakteri

kontaminan, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh

mikroorganisme. Bakteri dapat dikendalikan dengan beberapa cara

diantaranya adalah:

a) Desinfeksi

Disinfeksi adalah perusakan, penghambatan atau penghapusan

mikroba yang dapat menyebabkan penyakit atau masalah lain misalnya

seperti pembusukan. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan

bahan kimia (Sulaiman, 2013).

b) Antiseptik

Antiseptik adalah antibakteri yang melawan flora patologis secara

mekanis, kimiawi atau gabungan keduanya, dengan tujuan membunuh,

menghambat atau menurunkan jumlah mikroorganisme (Hamijaya,

2014).

c) Pengendalian mikroba dengan filtrasi

Filter udara berefiensi tinggi untuk menyaring udara yang berisikan

partikel High Efficiency Particulate Air Filter atau HEPA

memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam ruangan tertutup
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dengan system aliran udara laminar (Laminar Air Flow) ( Rahayu dkk,

2017).

Pengendalian mikroba dengan filtrasi ada dua filter, yaitu filter

bakteriologis dan filter udara.

1) Filter bakteriologis biasanya digunakan untuk mensterilkan

bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, misalnya

larutan gula, serum, antibiotika, antitoksin, dll.

2) Filter udara berefisiensi tinggi untuk menyaring udara yang

berisikan partikel (High Efficiency Particulate Air Filter atau

HEPA) memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam

ruangan tertutup dengan system aliran udara laminar (Laminar

Air Flow) (Jensen, 1998).

d) Pengendalian mikroba dengan radiasi

Bakteri dapat terbunuh dengan penyinaran sinar ultraviolet (UV) dan

sinar-sinar ionisasi. Bakteri yang berada di udara atau di dalam

ruangan suatu benda yang terpapar sinar ultra violet akan mati (Rahayu

dkk,  2017).

7. Sinar

Bakteri tidak dapat berfotosintesis dengan adanya sinar radiasi. Sinar

yang lebih pendek gelombangnya yaitu gelombang antara 240 – 300 nm,

berbagai macam sinar dalam membunuh bakteri yaitu sinar matahari, sinar

x, sinar ultraviolet (Rahayu dkk, 2017).

a. Sinar matahari
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Sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama

dalam membunuh bakteri penyakit, virus, jamur. Sinar matahari

dalam waktu tertentu akan membunuh bakteri yang ada di jendela, di

lantai, dinding dan sebagaian isi rumah.

b. Sinar X

Radiasi sinar X memiliki beragam kegunaan dari radiasi untuk

diagnostic, pemeriksaan sinar x gigi, membunuh bakteri dan untuk

radioterapi. Sinar x sering digunakan di daerah sebagai photo rontgen

yang berfungsi untuk photo thorax, tulang tangan, kaki, organ tubuh

yang lainnya (Suyatno, 2008).

c. Sinar Ultraviolet (UV)

Ultraviolet merupakan suatu bagian dari spektrum elektromagnetik

dan tidak membutuhkan medium untuk merambat. Ultraviolet

mempunyai rentang panjang gelombang antara 100 – 400 nm yang

berada di antara spektrum sinar X dan cahaya tampak (EPA, 1999).

8. Sinar Ultraviolet

Sinar ultraviolet (UV) merupakan salah satu sinar dengan daya radiasi

yang dapat bersifat letal bagi mikroorganisme. Sinar ultraviolet

mempunyai panjang gelombang mulai 4 nm hingga 400 nm dengan

efesiensi tertinggi untuk pengendalian mikroorganisme pada 365 nm.

Sinar ultraviolet memiliki efek letal terhadap sel-sel mikroorganisme,

maka sinar ultra violet sering digunakan di tempat-tempat yang menuntut

kondisi aseptik seperti ruang operasi, laboratorium, ruang produksi
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industri makanan dan minuman, serta farmasi. Salah satu sifat sinar

ultraviolet adalah daya penetrasi yang sangat rendah, selapis kaca yang

tipis pun sudah mampu menahan sebagian besar sinar ultraviolet. Oleh

karena itu sinar ultra violet hanya dapat efektif mengendalikan

mikroorganisme pada permukaan yang terpapar langsung oleh sinar

ultraviolet (Ariyadi, 2009).

9. Manfaat Sinar Ultraviolet

Berdasarkan panjang gelombangnya, sinar ultraviolet

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu UV-A dengan panjang gelombang

antara 315 nm - 400 nm secara umum pada panjang gelombang ini sinar

ultraviolet dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit manusia, UV-B

dengan panjang gelombang antara 280 nm – 315 nm dapat membakar

kulit dan dapat menyebabkan kanker serta UV-C dengan panjang

gelombang 200 nm – 280 nm yang efektif untuk membuat bakteri dan

virus tidak aktif ( Metcalf dan Eddy, 2003). Sterilisasi dengan sinar

ultraviolet merupakan salah satu upaya menjaga kualitas udara, terutama

kualitas mikrobiologinya ( Darmadi, 2008).

10. Mekanisme Desinfeksi  Menggunakan Ultraviolet

Radiasi ultraviolet merupakan suatu sumber energi yang mempunyai

kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dinding sel mikroorganisme

dan mengubah komposisi asam nukleatnya. Sinar ultraviolet

menyebabkan perubahan sel berupa denaturasi protein, kerusakan DNA

dan hambatan replikasi DNA (Gupte, 2003).
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Mekanisme kerja sinar ultra violet adalah absorpsi oleh asam nukleat

tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan sel, energi yang

diabsorpsi ini akan menyebabkan terjadinya ikatan antara molekul-

molekul timin yang bersebelahan dan menyebabkan terbentuknya dimer

timin sehingga fungsi dari asam nukleat terganggu dan mengakibatkan

kematian bakteri (Ariyadi, 2009). Mekanisme sinar ultraviolet

ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2. Mekanisme sinar ultraviolet
(Sumber : Waluyo, 2010)

Bila bekerja di dekat sumber sinar ultra violet harus memakai

peralatan guna melindungi kornea terhadap iritasi atau kerusakan yang

mungkin bersifat permanent, misalnya kerusakan pada keturunan, dan

kemandulan. Cara memilih lampu ultra violet dapat menjamin para

pekerja dari efek sinar ultra violet yang merugikan, dengan tidak

menambah intensitas cahaya tetapi dapat efektif membunuh bakteri.

Efektifitas sinar ultraviolet terhadap daya bunuh bakteri dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain pada luas ruangan, intesitas cahayayang
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digunakan, lama waktu penyinaran, jarak sumber cahaya terhadap

bakteri, dan juga jenis bakteri itu sendiri (Ariyadi, 2009).

B. Kerangka Teori

Gambar 3. Kerangka Teori (Volk dan Wheeler, 2003)

Pengendalian Mikroba

Metode Fisik Metode kimia

1.Pemanasan
basah

2.Filtrasi
(penyaringan)

3.Pendinginan
4.Pengeringan
5.Tekanan

osmose

Radiasi

Radiasi sinar
pengion

Radiasi sinar
non pengion

1. Sinar Gamma
2. Sinar X Sinar ultraviolet

Menurunkan Angka Kuman
udara di ruangan

Disinfeksi

1. Alcohol
2. Fenol
3. Aldehid
4. Hipoklorit
5. Disinfektan gas
6. Senyawa halogen
7. Senyawa biguanid
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C. Kerangka Konsep

Gambar 4. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Ada perbedaan angka kuman udara sebelum dan sesudah penyinaran

Lampu UV dengan daya 90 Watt di Laboratorium Bakteriologi Jurusan

Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Variabel Bebas

- Penyinaran dengan lampu
UV

Variabel Terikat

Angka Kuman Udara

Variabel Pengganggu

- Cahaya tampak
- Aliran Udara
- Suhu
- Ventilasi
- Kelembaban


