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 ALITHA BELLAMOYA.   Daya antibakterial perasan mengkudu 

(Morinda citrifolia)  terhadap  Staphylococcus  aureus  secara  in  vitro  dibawah  

bimbingan Ibu Rr. Ratih Ratnasari, S.U., Drh selaku dosen pembimbing pertama 

dan Bapak Prof. Mas’ud H., Ph.D., M.Phil., Drh selaku dosen pembimbing kedua.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi minimum 

dari perasan mengkudu yang mampu menghambat dan membunuh bakteri 

Staphylococcus  aureus  secara  in  vitro. 

 Persiapan penelitian dilakukan dengan pengumpulan buah mengkudu dan 

pembuatan perasan mengkudu. Kemudian dilakukan juga pembuatan suspensi 

bakteri Staphylococcus  aureus yang sebelumnya telah dilakukan isolasi dan 

identifikasi untuk membuktikan bahwa bakteri tersebut benar-benar 

Staphylococcus  aureus. Penelitian ini menggunakan metode dilusi yang meliputi 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum Bactericidal 

Concentration (MBC). Prinsip kerja dari metode dilusi yaitu seri pengenceran 

larutan antibakteri dalam pertumbuhan bakteri yang dimulai dari konsentrasi 

tinggi sampai rendah. Media pertumbuhan kemudian diinokulasikan dengan 

bakteri uji pada jumlah tertentu. MIC untuk mengetahui konsentrasi terkecil dari 

perasan buah mengkudu yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus  aureus dengan melihat perubahan larutan menjadi jernih atau 

tetap keruh, sedangkan MBC untuk mengetahui konsentrasi
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 terkecil dari perasan buah mengkudu yang mampu membunuh bakteri 

Staphylococcus  aureus dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan koloni bakteri 

pada Mueller Hinton Agar (MHA). 

 Pada penentuan MIC, dari tiap-tiap pengenceran perasan buah mengkudu 

ditambahkan satu milliliter suspensi bakteri dan kemudian diinkubasi pada suhu 

370C selama 24 jam. Hasil dari penentuan MIC tidak dapat diamati karena cairan 

terlalu pekat. Pemeriksaan dilanjutkan dengan penentuan MBC yaitu dari masing-

masing tabung MIC ditanam pada media MHA dengan cara streak yang kemudian  

diinkubasi pada suhu 370 C selama 24 jam. Hasil dari penelitian tersebut dianalisis 

menggunakan Analisis Probit.  

 Dari penentuan MBC terlihat pada konsentrasi 70% sudah tidak ditemukan 

pertumbuhan bakteri pada MHA. Dari hasil tersebut kemudian diolah dengan 

menggunakan Analisis Probit. Didapatkan hasil bahwa konsentrasi minimum 

perasan buah mengkudu yang mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus 

(MBC) sebesar 99 % adalah mulai konsentrasi 85,604 %. 

 Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perasan buah 

mengkudu dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus (bakteriosid) secara in 

vitro. 

 Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

khasiat perasan buah mengkudu secara in vivo guna mengetahui dosis yang tepat 

untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, 

selain itu disarankan untuk  menggunakan alat yang dapat mendukung untuk 
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membedakan kejernihan suatu cairan, apabila tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang yaitu spektrofotometer.  
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BACTERICIDAL EFFECT OF JUICE OF NONI (Morinda citrifolia) 

AGAINST Staphylococcus aureus BY IN VITRO 

Alitha Bellamoya 

ABSTRACT 

 This research was to know the bactericidal effect and the effectivity of 

juice of noni (Morinda citrifolia) based on in-vitro test to Staphylococcus aureus. 
The method that used in this research was dilution method with ten treatment and 
five times restating. The treatment was using concentration 100%, 90%, 80%, 

70% until 10% the juice of noni. The bacterial isolate of Staphylococcus aureus 
that had been used was strain ATCC number 25923. The variable that had been 

monitorized was minimum concentration of the juice of noni that could be used 
for inhibit and kill Staphylococcus aureus. And then the result of the experiment 
had been analyzed by using Probit Analysis. The result of this research show that 

minimum concentration of juice of noni that can killed Staphylococcus aureus 
bacteria was 85,604%, after has been analyzed with Probit Analysis. 

 
Key words : Bactericidal effect, juice of noni (Morinda citrifolia), Staphylococcus 

aureus   
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