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RINGKASAN 

 Kontaminasi bakteri pada laboratorium Mikrobiologi umumnya 

menyebabkan kesulitan diagnosa dan menjadi acuan kontrol kualitas disinfeksi dan 

sterilisasi laboratorium. Sumber kontaminasi dapat berasal dari udara, inkubator, 

lantai, meja dan pakaian. Bakteri pembentuk spora aerobik seperti Bacillus subtilis 

merupakan kontaminan umum yang ditemukan di laboratorium Mikrobiologi 

khususnya di udara. Kontaminasi Bacilus subtilis pada media MSA dapat 

memberikan hasil false positive bagi Staphylococcus aureus, karena kemampuan 

Bacilus subtilis memfermentasi gula mannitol sehingga memberikan gambaran 

hasil yang sama dengan Staphylococcus aureus. Kadar sodium klorida yang tinggi 

umumnya menyebabkan bakteri yang tidak tahan terhadap sodium klorida akan 

terhambat pertumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis terhadap beberapa kadar 

sodium klorida yang ditambahkan pada media Nutrient Agar dengan harapan 

mendapatkan kadar sodium klorida tertentu yang hanya ditumbuhi oleh 

Staphylococcus aureus tetapi tidak ditumbuhi oleh Bacillus subtilis. 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah true 

experimental design. Pada penelitian ini menggunakan kelompok perlakuan (P1-

P6) dengan penambahan beberapa kadar sodium klorida yang kemudian pada setiap 

kelompok di pupukan bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis setelah 

itu di inkubasi selama 24, 48 dan 72 jam dengan suhu 37oC. 

 Hasil penelitian pertumbuhan kedua bakteri pada kadar sodium klorida 

7,5% terlihat pada semua waktu inkubasi. Pada kadar sodium klorida 10%, 12,5% 

dan 15% terlihat pertumbuhan Staphylococcus aureus pada semua waktu inkubasi 

dan tidak terlihat pertumbuhan Bacillus subtilis hingga kadar sodium klorida 20%.  

Pertumbuhan Staphylococcus aureus pada kadar sodium klorida 17,5% terdapat 

perbedaan antara replikasi 1 dan replikasi lainnya. Replikasi satu menunjukan 

pertumbuhan pada waktu inkubasi 72 jam sedangkan replikasi lainnya menunjukan 

pertumbuhan bakteri pada waktu inkubasi 48 dan 72 jam. Pada kadar sodium 
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klorida 20% pertumbuhan Staphylococcus aureus terlihat pada waktu inkubasi 72 

jam. Berdasarkan hasil penelitian kadar sodium klorida  10% hingga 20% dapat 

menghambat secara total pertumbuhan Bacillus subtilis sedangkan Staphylococcus 

aureus tidak dihambat.  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ix 

SKRIPSI             PENAMBAHAN BERBAGAI KADAR... AHMAD ASWIN 

 UCAPAN TERIMA KASIH 

 Allhamdulillahi rabbil ‘alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberi rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas penelitian dengan judul “Penambahan Berbagai Kadar 

Sodium Klorida Pada Media Nutrient Agar Terhadap Selektivitas Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus  Dan Bacillus subtilis”. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

 Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya Prof. 

Pudji Srianto, drh., M.Kes atas kesempatan mengikuti pendidikan di Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 

 Dr. Eduardus Bimo A.H.P, drh., M.Kes selaku pembimbing utama dan 

Suryanie sarudji, drh., M.Kes selaku pembimbing serta atas saran, bimbingan dan 

motivasinya hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan 

skripsi ini. 

 Dr. Wiwiek Tyasningsih, drh., M.Kes selaku ketua penguji, Dr. Dadik 

Rahardjo, drh., M.Kes selaku sekretaris penguji dan Sri Chusniati, drh., M.Kes 

selaku anggota penguji atas kesediaan waktunya untuk menguji, menilai dan 

memberikan saran pada skripsi ini. 

 Hardany Primarizky, drh., MVM selaku dosen wali yang selama ini telah 

sabar dan memberikan bimbingan akademik, mental dan perwalian selama 

menempuh kuliah. 

 Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

atas wawasan keilmuan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga. 

 Seluruh staf Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga atas kerjasama, nasihat, dan segala bantuan dalam 

teknis penelitian ini. 

 Orang tua, kakak dan keponakan yang tersayang yang tak pernah henti 

memberikan bantuan doa, semangat, motivasi, nasihat, hiburan dan fasilitas 

pendukung pada penulis. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

x 

SKRIPSI             PENAMBAHAN BERBAGAI KADAR... AHMAD ASWIN 

 Teman-teman sejawat dan seperjuangan Elephas 2016 khususnya kelas C, 

atas masukan, dukungan, doa, kritik, dan sarannya. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan 

sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan 

penyusunan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi dan 

menambah pengetahuan bagi yang memanfaatkannya, aamiin. 

 

       Surabaya, 10 Januari 2020 

          Penulis 

  

  


