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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil serta pembahasan, dari penelitian ini terdapat beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Teridentifikasi bakteri yang memiliki kemiripan karakteristik dengan genus 

Bacillus, Neisseria, Shigella, Acinetobacter, Renibacterium, dan Serratia dari 

12 isolat bakteri yang berhasil diisolasi. 

2. Karakteristik bakteri endofit rimpang Cyperus rotundus yaitu bentuk koloni 

bervariasi dari bulat hingga tidak beraturan dengan tepian yang rata hingga 

berlekuk, elevasi yang dihasilkan datar, timbul, dan cembung, serta memiliki 

pigmen dan tidak memiliki pigmen. Karakteristik sel bakteri ada yang berbentuk 

basil dan kokus, dominan bakteri merupakan Gram negatif, tetapi ditemukan 

sebanyak empat bakteri Gram positif, terdapat tiga isolat bakteri dapat 

menghasilkan endospora sentralis. Karakteristik aktivitas biokimia dari hampir 

semua isolat dapat melakukan fermentasi gula, lima isolat menghasilkan enzim 

amilase, tujuh isolat menghasilkan enzim lipase, dua isolat menghasilkan enzim 

gelatinase, enam isolat menghasilka enzim protease. Enzim katalase ditemukan 

pada semua isolat, namun semua isolat tidak dapat menghasilkan H2S maupun 

indole. Hanya tiga isolat yang bersifat motil. Semua isolat dapat 

mempertahankan sifat asam hasil fermentasi gula hingga proses akhir inkubasi. 

Sebanyak enam isolat dapat menghasilkan asetoin, serta empat isiolat dapat 

menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. 

3. Aktivitas antifungi pada ekstrak supernatan bakteri endofit isolat A1, A2, dan 

A4 yang dikultur hingga fase stasioner masing-masing terhadap fungi patogen 

Candida albicans menghasilkan diameter zona hambat yang berbeda signifikan 

pada setiap konsentrasinya. Diameter zona hambat terbesar dihasilkan oleh 

ekstrak supernatan isolat A4 dengan konsentrasi 50 mg/mL sebesar 21,34 mm 

yang termasuk pada kategori sensitivitas sangat kuat.  
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5.2 Implikasi 

Implikasi penelitian ini yaitu, hasil penelitian diharapkan bisa turut 

berkontribusi dalam kemajuan obat antifungi. Bakteri endofit rimpang Cyperus 

rotundus yang berasal dari genus Bacillus diduga mampu memproduksi senyawa 

golongan siklik lipopeptida, diharapkan senyawa ini dapat dimanfaatkan selain 

pada industri kesehatan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi sebagai pengembangan penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penting dilakukan karakterisasi molekuler untuk mengetahui spesies bakteri 

endofit rimpang Cyperus rotundus. 

2. Perlu dilakukan identifikasi lanjutan mengenai senyawa metabolit sekunder 

pada fase etil asetat isolat bakteri yang memiliki aktivitas antifungi. 

3. Perlu dilakukan uji MIC dengan metode lain guna menghasilkan nilai MIC 

yang lebih akurat.  

4. Perlu dilakukan uji antifungi ekstrak supernatan bakteri endofit rimpang 

Cyperus rotundus terhadap fungi patogen jenis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


