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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Ekstrak etanol daun salam memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella Pneumoniae. 

2. Rerata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes 

pada berbagai variasi ekstrak etanol daun salam konsentrasi 10%, 20%, 40%, 

60%, dan 80% secara berturut-turut adalah 10,78 mm, 13,56 mm, 14,72 mm, 

16,64 mm, dan 17,66 mm.  

3. Kemampuan ekstrak etanol daun salam dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus pyogenes pada masing-masing konsentrasi termasuk 

kedalam kategori kemampuan menghambat sedang pada konsentrasi 10% dan 

kemampuan menghambat kuat pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%. 

4. Rerata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Klebsiella Pneumoniae 

pada berbagai variasi ekstrak etanol daun salam konsentrasi 10%, 20%, 40%, 

60%, dan 80% secara berturut-turut adalah 0 mm, 7,12 mm, 8,14 mm, 8,86 

mm, dan 9,38 mm. 

5. Kemampuan ekstrak etanol daun salam dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Klebsiella Pneumoniae pada masing-masing konsentrasi termasuk 

kategori kemampuan menghambat sedang pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

80%, sedangkan pada konsentrasi 10% ekstrak etanol daun salam tidak 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Klebsiella Pneumoniae. 

6. Terdapat perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes dan Klebsiella Pneumoniae pada berbagai variasi konsentrasi 

ekstrak etanol daun salam.  
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7. Ada perbedaan yang bermakna antara diameter zona hambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella Pneumoniae pada masing-

masing konsentrasi 10%, 20%, 40%, 60%, dan 80% (nilai p < α (0,05)). 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya agar melengkapi uji skrining fitokimia dan uji 

aktivitas antibakteri menggunakan metode dilusi untuk mengetahui nilai 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum 

(KBM) ekstrak etanol daun salam terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus pyogenes dan Klebsiella Pneumoniae. 

2. Ekstrak etanol daun salam perlu dilakukan uji toksisitas sebelum dapat 

diaplikasikan oleh masyarakat sebagai antibakteri alami untuk mengobati 

infeksi bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae. 

3. Penelitian terhadap ekstrak etanol daun salam ini dapat dilanjutkan dengan 

mengujikannya pada jenis bakteri lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


