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BAB XXIII 

KULTUR URIN 

 

Pengertian 

Kultur urine adalah pembiakan mikro organisme dari bahan urine, kuman 

yang tumbuhakan diidentifikasi dengan di uji kepekaannya terhadap antibiotik   

 

Tujuan  

1. Untuk mengetahui adanya mikroorganisme dalam urine, sehingga digunakan untuk 

membantu diagnosa dokter. 

2. Dapat digunakan sebagai pedoman pemberian antibiotik pada pasien 

 

Kebijakan 

a. Spesimen urin pagi mid stream (porsi tengah) 

b.  Pengambilan urine sebaiknya dilakukan sebelum terapi antibiotik 

c. Volume sampel yang memadai 

d. Wadah yang steril 

 

Instruksi Kerja 

Hari I  

a. Hitungan angka kuman 

o Siapkan 4 tabung yang berisi NaCl steril 0,9 ml 

o Tambahkan 0,1 ml urine ke dalam tabung I, kemudian lakukan pengenceran 

denganmengambil 0,1 ml dari tabung I ke tabung II dan seterusnya 

o Dengan menggunakan ose standard atau 10 UL ambil masing-masing 

pengencerandan tanam pada media CLED agar, inkubasi 370C selama 24 jam 

 b.Untuk biakan kuman, ambil urine tanam pada media BHI, Inkubasi 370C selama 24 jam 

 

Hari II 

o Sampel yang positif adanya kuman ditandai dengan adanya kekeruhan , sampel 

yang positif ditanam pada media BAP agar dan MC agar,Inkubasi 370C selama 24 

jam 

o Hitung angka kuman pada media CLED agar  
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Hari III 

Koloni yang tumbuh di cat gram, bila gram negatif batang, maka tanam ke 

media gula-gula, Inkubasi 370C selama 24 jam. Bila gram positif coccus maka lakukan 

catalase test,coagulase test, tanam pada media D-Nase agar, Inkubasi 370C selama 24 jam 

 

Hari IV 

Baca pertumbuhan kuman pada media gula-gula dan media lainnya, lakukan 

identifikasikuman. Lakukan sencitivity test pada media MH agar Inkubasi 370C selama 24 

jam 

 

Hari V 

Lakukan pembacaan, pengukuran diameter zona hambatan 

Biakan Dan Interpretasi 

Semua spesimen urine yang dibawa ke laboratorium mikrobiologi harus diperiksa 

segera, atau disimpan di lemari pendingin pada suhu 40 C sampai saat diperiksa. 

Prosedur pemeriksaan meliputi langkah-langkah berikut: 

1. Pemeriksaan sediaan hapus yang dipulas Gram. 

2. Uji penapisan untuk bakteriuria yang signifikan. 

3. Biakan definitif bagi spesimen urine yang didapatkan positif pada uji penapisan, dan 

bagi seluruh spesimen yang diambil dengan cara sistoskopi, pungsi kandung kemih 

suprapubik atau kateterisasi. 

4. Uji kepekaan pada isolat bakteri yang bermakna secara klinis. 

Pembuatan dan pemeriksaan sediaan hapus yang dipulas Gram adalah bagian yang 

penting dalam proses laboratorium.Dengan menggunakan pipet Pasteur steril (satu untuk tiap 

sampel), teteskan satu tetes urine yang telah tercampur baik dan belum disentrifus pada kaca 

objek.Biarkan tetesan tersebut mengering tanpa dilebarkan, fiksasi dengan api, dan warnai. 

Periksalah di bawah lensa dengan minyak emersi (X 600 atau lebih) untuk mencari ada 

tidaknya bakteri, leukosit polimorfonuklear, dan sel epitel gepeng.Satu atau lebih bakteri per 

lapang pandang emersi biasanya menunjukkan adanya 105 atau lebih bakteri per mililiter 

dalam spesimen tersebut.Adanya satu atau lebih leukosit per lapang pandang emersi adalah 

petunjuk lebih lanjut adanya Infeksi Saluran Kemih. 

http://www.slideshare.net/Alat_Laboratorium/prosedur-pewarnaan-gram-dari-gram-staining-kit-himedia-k001
http://www.slideshare.net/Alat_Laboratorium/prosedur-pewarnaan-gram-dari-gram-staining-kit-himedia-k001
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Sampel urin yang tidak terinfeksi biasanya menunjukkan sedikit atau tidak adanya 

bakteri atau leukosit dalam keseluruhan sediaan.Pada specimen yang berasal dari wanita, 

keberadaan sel epitel gepeng dalam jumlah banyak, dengan atau tanpa campuran bakteri, 

merupakan petunjuk persumtif kuat spesimen tercemar flora vagina dan diperlukan 

pengumpulan spesimen ulang, tanpa memandang jumlah bakteri per lapang pandang emersi. 

Jika hasil diperlukan segera, pelaporan temuan sediaan Gram harus dikirim ke dokter 

dengan catatan yang menyatakan hasil biakan menyusul. 

Metode Penapisan Skrining 

Tidak adanya leukosit dalam sediaan hapus pulasan Gram sampel urine bersih yang 

dibuat seperti di atas merupakan bukti yang baik bahwa urine tidak terinfeksi.Spesimen urine 

yang “negatif’ pada pemeriksaan sediaan Gram yang teliti tidak perlu dibiakkan.Uji 

penapisan lain yang sederhana dan efektif adalah carik uji (test strip) untuk memeriksa 

esterase leukosit/reduksi nitrat.Carik tersebut dicelupkan ke dalam spesimen urine sesuai 

petunjuk dalam kemasan.Warna merah muda menandakan reaksi positif dan menunjukkan 

adanya esterase leukosit dan atau bakteri lebih dari 105 per ml.Sampel urine yang positif pada 

uji penapisan harus dibiakkan sesegera mungkin untuk mencegah kemungkinan pertumbuhan 

berlebihan bakteri yang non-signifikan. 

Jika carik celup tidak berubah menjadi merah muda, uji penapisan diinterpretasikan 

negatif, dilaporkan demikian, dan biakan tidak diindikasikan.Carik celup mungkin kurang 

sensitif untuk mendeteksi bakteri berjumlah kurang dari 105 per ml urine. 

Biakan kuantitatif dan identifikasi presumtif 

Dua teknik untuk biakan kuantitatif dan identifikasi presumtif yang disarankan di 

sini: teknik sengkelit terkalibrasi (calibrated loop) dan metode carik celup kertas saring. 

Teknik sengkelit terkalibrasi 

Prosedur yang disarankan menggunakan sengkelit plastik atau logam yang telah 

terkalibrasi untuk memindahkan 1 µl urine ke media biakan (agar MacConkey dengan kristal 

violet dan agar darah non-selektif). 

1. Kocok urine perlahan, kemudian miringkan hingga membentuk lereng dan sentuh 

permukaannya dengan sengkelit 1 µl penginokulasi sehingga urine tersedot ke dalam 

sengkelit.Jangan pernah mencelup sengkelit ke dalam urine. 

http://www.slideshare.net/Alat_Laboratorium/prosedur-pewarnaan-gram-dari-gram-staining-kit-himedia-k001
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2. Letakkan 1 µl urine tersebut pada lempeng agar darah dan buat guratan membelah 

lempeng dengan membentuk garis lurus di tengah (l), diikuti dengan guratan-guratan 

rapat yang tegak lurus garis pertama (2), dan diakhiri dengan guratan-guratan miring 

yang memotong kedua kelompok guratan sebelumnya (3) 

3.  Inokulasikan Agar MacConkey dengan cara yang sama. 

4. Inkubasi lempeng tersebut semalaman pada suhu 350 C. 

Agar darah dan agar macconkey juga dapat diganti dengan media non-selektif lainnya 

(misalnya, agar CLED dan agar laktosa ungu). 

Metode carik-celup kertas-saring 

Metode carik-celup kertas-saring Leigh & Williamsdidasarkan pada absorpsi dan 

pemindahan sejumlah tertentu urine ke media agar lempeng yang sesuai.Carik celup dapat 

dibuat sendiri dengan menggunakan jenis kertas saring tertentu dan harus berukuran panjang 

7,5 cm dan lebar 0,6 cm. 

Kertas tersebut diberi tanda dengan pensil 1,2 cm dari salah satu ujungnya. Teknik 

carik celup kertas saring ini harus dibandingkan dengan teknik sengkelit terkalibrasi sebelum 

digunakan dalam pemeriksaan rutin.Carik celup dibuat dalam jumlah tertentu, diletakkan 

dalam wadah yang sesuai, dan diautoklaf.Carik celup steril juga tersedia di pasaran.Keluarkan 

satu carik celup steril dari wadahnya untuk setiap sampel urine yang akan diperiksa. Ujung 

yang ditandai dicelupkan sejauh tandanya ke dalam sampel urine yang sudah tercampur 

rata.Carik celup kemudian ditarik segera dan urine yang berlebih dibiarkan terserap. 

Daerah di bawah garis, yang akan melipat seperti kaki huruf “L”, kemudian 

ditempelkan pada lempeng agar brolacin2 atau agar laktosa ungu selama 2-3 detik.Beberapa 

carik celup dapat dibiakkan pada satu lempeng dengan membagi pennukaan bawah lempeng 

menjadi 16 persegi panjang .Pastikan untuk mengidentifikasi tiap persegi panjang dengan 

nomor atau nama pasien. Keluarkan carik celup kedua dari wadahnya dan ulangi prosedur 

tersebut; buatlah cetakan kedua yang identik dengan yang pertama.Segera setelah lempeng 

tersebut selesai diinokulasi dengan cetakan rangkap dua (duplo), lempeng harus diinkubasi 

pada suhu 35-370 C, dan koloni yang dihasilkan dari tiap cetakan carik celup dihitung.Dengan 

bantuan gambar dimungkinkan untuk mengkonversi jumlah koloni rata-rata setiap pasang 

carik celup menjadi jumlah bakteri per ml urine.Segera setelah melakukan prosedur tersebut, 

inokulasikan spesimen urine pada separuh lempeng agar Macconkey (dengan kristal violet) 

menggunakan sengkelit steril. 

http://alatalatlaboratorium.com/LaboratoriumMikrobiologi/mac-conkey-agar
http://alatalatlaboratorium.com/LaboratoriumMikrobiologi/mac-conkey-agar
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Penggunaan agar darah akan mempermudah identifikasi cepat kokus Gram-positif. 

Lempeng harus diinkubasi semalaman pada suhu 35-370 C, dan diperiksa keesokan harinya 

untuk melihat adanya pertumbuhan. 

Prosedur identifikasi kemudian dapat dimulai menggunakan koloni terpisah yang 

tampak sama. Jika diperlukan, inokulum untuk melakukan uji kepekaan difusi cakram dapat 

dibuat dari salah satu lempeng tersebut.Dengan demikian, hasil uji identifikasi dan uji 

kepekaan bisa didapatkan pada hari berikutnya. 

lnterpretasi hasil biakan urine kuantitatif 

Selama bertahun-tahun, keberadaan sedikitnya 105 satuan pembentuk koloni (colony-

forming unit1 CFU) per m1 dalam spesimen urine porsi tengah yang bersih adalah satu-

satunya yang dianggap relevansecara klinis untuk diagnosis infeksi saluran kemih. 

Asumsi ini mulai dipertentangkan; beberapaahli meyakini bahwa 104 CFU atau 

bahkan kurang sudah mengindikasikan infeksi. Ahli-ahli lainberpendapat bahwa adanya 

leukosit polimorfonuklear memainkan peran yang penting dalam patologidan manifestasi 

klinis Infeksi Saluran Kemih.Tidak mungkin menentukan secara tepat jumlah minimum 

bakteri permililiter urin yang menyebabkan Infeksi Saluran Kemih. 

Rekomendasi umum untuk pelaporan diberikan berikut ini: 

Kategori 1: kurang dari 104 CFU per ml. Laporkan sebagai kemungkinan tidak ada Infeksi 

Saluran Kemih. (Pengecualian: jika ditemukan kurang dari 1 O4 CFU per m1 dalam urine 

yang langsung diambil dari kandung kemih melalui pungsi suprapubik atau sistoskopi pada 

wanita yang bergejala, atau terdapat leukosituria, laporkan hasil identifikasi dan hasil uji 

kepekaannya). 

Kategori 2: 104-105 CFU per ml. Jika pasien tanpa gejala, mintalah spesimen urine kedua dan 

ulangi penghitungan. Jika pasien mempunyai gejala Infeksi Saluran Kemih, teruskan untuk 

identifikasi dan uji kepekaan jika didapatkan satu atau dua jenis koloni bakteri yang berbeda. 

Jumlah bakteri dalam kisaran ini sangat sesuai untuk Infeksi Saluran Kemih pada pasien yang 

bergejala, atau jika didapatkan leukosituria. 

Jika jumlah CFU per ml, mutu spesimen urin atau kemaknaan gejala pasien meragukan, harus 

didapatkan spesimen urin kedua untuk pemeriksaan ulang.Laporkan jumlah CFU. 
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Kategori 3: Lebih dari 105 CFU per ml. Laporkan jumlahnya pada dokter dan teruskan 

dengan identifikasi dan uji kepekaan jika ditemukan satu atu dua jenis koloni bakteri yang 

berbeda. 

Jumlah bakteri ini sangat sesuai untuk Infeksi Saluran Kemih pada semua pasien, termasuk 

wanita tanpa gejala. 

Jika ditemukan lebih dari dua spesies bakteri dalam sampel urin pada kategori 2 dan 3, 

laporkan sebagai “Kemungkinan tercemar; silakan menyerahkan spesimen bersih yang 

segar”. 

Identifikasi 

Identifikasi harus dilakukan secepat mungkin.Karena sebagian besar infeksi saluran 

kemih disebabkan oleh Escherichia coli,uji cepat harus digunakan untuk mengidentifikasi 

koloni berwarna merah pada agar MacConkey. 

Uji kepekaan 

Uji kepekaan harus dilakukan hanya pada koloni dengan penampilan serupa yang 

terisolasi dengan baik, yang dianggap bermakna menurut pedoman yang dipresentasikan di 

atas.Uji kepekaan umumnya lebih penting pada biakan yang didapat dari pasien yang dirawat 

atau mempunyai riwayat Infeksi Saluran Kemih berulang. 
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ALUR PEMERIKSAAN BIAKAN URINE SECARA MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urine Steril 

Nutrient Agar 

Mac Conkey 

Tumbuh Tidak 

Tumbuh 

Gram (-) 
Hasil : Tidak ada 

pertumbuhan kuman 

aerob 

Gram 

(+) 

Yeast 

Tes biokimia 

Bakteri gram 

(+) 

Tes biokimia 

Bakteri gram 

(-) 

Vtek 

Hasil 

Identifikasi spesies jamur 

Tes sensitivitas anti jamur 

   Pewarnaan      Gram 

Inkubasi 370C, 18-24 

jam 

Hasil diidentifikasi : Jenis spesies 

Inkubasi 370C, 18-24 

jam 

Tes sensitivitas antibiotik 

Hasil tes sensitivitas antibiotik: 

Sensitif atau resisten terhadap 

antibiotik 
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