
xi 
 

ABSTRAK 

 

Penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme 
patogen seperti bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Penyakit infeksi dapat ditularkan 
dari satu orang ke orang yang lain dengan cara langsung maupun tidak langsung (WHO, 
2015). Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus. 
Infeksi kulit yang disebabkan Staphylococcus aureus dapat berkisar dari masalah kulit 
ringan sampai dengan endocarditis. Pada tahun 1960-an muncul bakteri 
Staphylococcus aureus yang telah resisten penicillin yang diberi nama Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dikarenakan oleh produksi enzim 
penicillinase. Enzim penicillinase dapat memecah cincin β-lactam. Pengobatan 
parenteral umumnya dengan glikopeptida seperti vancomysin. Kuinolon generasi 
keempat dan linezolid alternatif mahal tetapi menjanjikan 

Metode yang digunakan adalah uji dilusi dengan lima perlakuan dan dua 
kontrol. Konsentrasi tertinggi yang dipilih adalah 1 g/ml. Replikasi dilakukan sebanyak 
lima kali. Setelah inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam, dapat ditentukan konsentrasi 
hambat minimal (KHM), dengan mengamati secara visual perubahan tingkat 
kejernihan masing – masing tabung perlakuan terhadap kontrol. Selanjutnya, dilakukan 
streaking pada medium Nutrient Agar untuk mengetahui konsentrasi bunuh minimal 
(KBM). 

Dari penelitian ini, KHM tidak dapat ditentukan dan KBM pada konsentrasi 250 
mg/ml. Ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscuss Rosasinensis L) disimpulkan 
memiliki aktifitas antibakteri terhadap Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA). Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan bahan aktif apa dalam ekstrak 
daun kembang sepatu (Hibiscuss Rosasinensis L) yang memiliki mekanisme antibakteri 
terhadap Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) serta untuk mengetahui 
secara pasti nilai KHM. 

 

Kata kunci : daun kembang sepatu (Hibiscuss Rosasinensis L), Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), KHM, KBM 
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