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RINGKASAN 

 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus Gram positif yang sering 
ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia 
(Sudirman, 2014). Flora normal biasanya tidak menimbulkan penyakit. Namun, 
bila ada faktor predisposisi seperti kuantitas bakteri yang banyak disertai 
penurunan daya tahan tubuh, maka Staphylococcus aureus dapat menyebabkan 
penyakit (Yanti, 2013). Selain itu, resistensi juga sering dilaporkan pada 
pengobatan infeksi bakteri ini (Sujudi, 2011). Tanaman timun merah (Coccinia 
grandis) banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati penyakit 
(Deokate, et al., 2012). Tanaman ini bisa digunakan sebagai antibakteri, 
hepatoprotektif, antioksidan, antihelmintik, antiulkus dan anti inflamasi 
(Temilsevan, et al., 2011).. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektivitas daun timun merah (Coccinia grandis) terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus pada konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 250 mg/ml, 500 
mg/ml, 750 mg/ml dan 1000 mg/ml. 
 Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah uji difusi sumuran dengan 
4 perlakuan dan 1 kontrol. Konsentrasi tertinggi yang dipilih adalah 1000 mg/ml. 
Replikasi dilakukan sebanyak 6 kali. Bakteri Staphylococcus aureus ditanam pada 
pada Muller Hinton Agar plate (MHA), kemudian dilubangi dan ditetesi ekstrak 
daun timun merah. Data diperoleh dengan mengukur zona hambat yang terbentuk 
di sekitar sumuran setelah diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 
 Pada penelitian ini, ekstrak daun timun merah sampai dengan konsentrasi 
tertinggi 1000 mg/ml tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan 
persiapan pembuatan ekstrak yang baik dengan memperhatikan usia, musim petik, 
pengeringan dan penggilingan daun timun merah. 
 
Kata kunci: Coccinia grandis- Staphylococcus aureus- antibakteri- uji difusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI ANIK RAHMATUR R.


	COVER
	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR ORISINALITAS
	LEMBAR PUBLIKASI
	LEMBAR PERSETUJUAN
	PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	UCAPAN TERIMA KASIH
	RINGKASAN
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL
	BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN
	BAB 5 HASIL DAN ANALISA
	BAB 6 PEMBAHASAN
	BAB 7 PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



