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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan studi literatur yang telah dilakukan dari sumber-sumber 

yang dianalisa yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian aktivitas 

antimikroba ekstrak etanol daun Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) terhadap 

mikroorganisme penyebab pembusukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam ekstrak etanol daun 

rosemary diantaranya adalah kamper (4,28%), phytol (3,28%), Borneol 

(3,27%), Caryophyllene oxide (3,20%), isoplulegol (2.61%), thymol (2.26%), 

Ethyl linoleolate (1,89%), Ethyl linoleate (1,68%), dan senyawa 1,8-cineole 

(1,24%) serta 𝛼-Pinene (0.07%), yang berpotensi sebagai senyawa antimikroba. 

2. Diameter zona hambat terbaik yang diperoleh dari hasil temuan uji difusi 

dengan metode AWDA dan DDA terhadap mikroba Bacillus cereus, 

Escherichia coli, dan Candida albicans berturut-turut yaitu 19.8 ± 0.8 mm, 21.1 

± 0.9 mm, dan 12.2 mm. 

3. Nilai konsentrasi minimum (MIC) terbaik dari ekstrak etanol daun rosemary 

yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba B. cereus yaitu pada 

konsentrasi 5% dan konsentrasi 50 mg/ml, pada E. coli yaitu konsentrasi 0.6% 

dan konsentrasi 100 mg/ml, dan pada C. albicans yaitu konsentrasi 25 mg/ml. 

sedangkan nilai konsentrasi minimum (MBC/MFC) terbaik dari ekstrak yang 

dapat mematikan mikroba B. cereus yaitu pada konsentrasi 100 mg/ml, pada E. 

coli yaitu konsentrasi 0.8% dan konsentrasi 200 mg/ml, dan pada C. albicans 

yaitu konsentrasi 50 mg/ml. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil temuan dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar 

untuk penelitian eksperimen berikutnya yang dilakukan di laboratorium mengenai 

aktivitas antimikroba ekstrak etanol daun Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) 
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terhadap mikroorganisme pembusukan. Ekstrak etanol daun Rosemary mempunyai 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai peran sebagai zat 

antimikroba. 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi dari hasil temuan yang harus dikemukakan agar pada 

penelitian berikutnya dapat menghasilkan data yang lebih baik. Beberapa saran 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Diperlukan pencarian sumber jurnal ilmiah yang tepat berdasarkan dengan 

penelitian studi literature yang dilakukan dan jurnal tersebut memiliki indeks 

sinta atau scopus 

2. Saran dari studi literatur ini agar dilakukan kajian lebih lanjut mengenai 

aktivitas antimikroba ekstrak etanol daun Rosemary terhadap beberapa jenis 

mikroorganisme pembusukan lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

lebih dalam mengenai aktivitas antimikroba ekstrak etanol daun Rosemary 

dalam menghambat serta membunuh pertumbuhan mikroorganisme 

pembusukan. 

 


