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KATA PENGANTAR

Sejak ditemukannya antibiotik pada tahun 1920 oleh ilmuwan 
berkebangsaan Skotlandia, Alexander Fleming, berbagai penyakit 
infeksi bakteri dapat teratasi. Sejak saat itu berkembanglah berbagai 
jenis antibiotik dengan berbagai mekanisme kerjanya. Keberhasilan 
antibiotik dalam mengatasi infeksi bakteri tidak berjalan mudah, mun
culnya resistensi atau kekebalan bakteri terhadap jenis antibiotik ter
tentu menjadi masalah besar dan mendorong ilmuwan untuk terus 
meneliti antibiotik baru untuk melawan bakteri yang telah resisten.

Resistensi antibiotik adalah kekebalan bakteri terhadap antibio
tik melalui berbagai mekanisme penghambatan. Menurut badan ke
sehatan dunia, WHO (World Health Organization), penyebab resis
tensi antibiotik antara lain adanya mutasi genetik bakteri, penggunaan 
antibiotik yang tidak bijaksana, diagnosis penyakit yang kurang tepat, 
dan kecenderungan antibiotik dijual bebas tanpa resep dokter.

Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan bom bergulir 
yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Kita seakan menung
gu waktu ketika manusia akan sampai pada masa post-antibiotic, masa 
saat tidak ada antibiotik yang mampu melawan bakteri. Angka morbi
ditas dan mortalitas karena infeksi akan semakin meningkat karena in
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feksi menjadi lebih sulit diobati dan membahayakan nyawa sehingga 
membutuhkan terapi yang lebih lama dan lebih mahal.

Kini para ilmuwan sedang beradu dengan waktu untuk terus 
mencari dan meneliti jenis antibiotik baru untuk melawan bakteri 
yang telah mengalami resistensi. Hal itu tidak akan berarti tanpa ada
nya peran serta dari seluruh masyarakat, baik tenaga medis maupun 
nonmedis melalui penggunaan antibiotik secara rasional.

Karena itulah praktisi kesehatan terutama dokter perlu mengeta
hui dan memahami hal ini secara utuh. Mahasiswa calon dokter pun 
harus mengetahui sejak awal, bahwa penggunaan antibiotik menjadi 
hal penting yang harus dipahami dan dimengerti yang kemudian harus 
diaplikasikan dalam praktiknya. Harapan penulis, buku ini dapat mem
berikan sedikit kontribusi bagi dunia kedokteran, betapa besar peran 
antibiotik dalam memberantas penyakit infeksi demi kelangsung an ke
hidupan manusia.

Semarang, Agustus 2014

V. Rizke Ciptaningtyas
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PENDAHULUAN

Bab 1

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dibagi dalam lima 
kelompok besar, yaitu antibiotik yang menghambat metabolisme sel 
bakteri, menghambat sintesis dinding sel bakteri, mengganggu per
meabilitas membran sel bakteri, menghambat sintesis protein sel bak
teri, dan antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat bakteri.

Antibiotik yang masuk dalam kelompok penghambat metabo
lisme sel bakteri adalah sulfonamid dan trimetoprim (TMP). Bakteri 
harus mensintesis sendiri asam folat dari asam para amino benzoat 
(PABA) untuk kelangsungan hidupnya. Sulfonamid akan berkompetisi 
dengan PABA dalam pembentukan asam folat hingga terbentuk analog 
asam folat yang nonfungsional.

TMP berperan menghambat enzim dihidrolat reduktase yang 
berfungsi mengubah asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat 
yang fungsional. Karena sulfonamid dan TMP bekerja dalam jalur ber
beda dalam menghambat metabolisme asam folat, terdapat potensiasi 
aktivitas antibiotik yang secara sinergis menghambat bakteri. Contoh 
kombinasi yang ada adalah TMPsulfametoxazol, yang pertama kali 
dipasarkan tahun 1968 dan terbukti efektif dalam pengobatan banyak 
infeksi. 



2 Antibiotik untuk Mahasiswa Kedokteran

Gambar 1.1 Mekanisme kerja sulfonamid, trimetoprim, kuinolon, 
dan rifampisin

Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri 
yaitu rifampisin dan golongan kuinolon. Rifampisin, salah satu derivat 
rifamisin, berikatan dengan enzim RNA polimerase sehingga meng
hambat sintesis asam nukleat. Golongan kuinolon menghambat enzim 
DNA girase yang berfungsi menata untaian kromosom sehingga dapat 
melakukan replikasi.

Obat yang termasuk dalam kelompok antibiotik yang mengham
bat sintesis dinding sel bakteri adalah penisilin, sefalosporin, basitra
sin, vankomisin, dan sikloserin. Dinding sel bakteri terdiri atas pepti


