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ABSTRAK 
 

UJI DAYA ANTIFUNGI EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM (Syzygium 
polianthum [Wight] Walp.) TERHADAP Candida albicans ATCC 10231 

SECARA IN VITRO 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Oleh: 
Gandhy Yoga B., M. Amin Romas, dr., DSMK, Anika Candrasari, dr. 

 
Latar Belakang: : Pada saat ini obat-obat sintetik antifungi telah berkembang 
luas seiring dengan tingginya kasus kandidiasis. Namun, obat-obat tersebut masih 
banyak mempunyai kelemahan seperti adanya efek samping, resistensi, aturan 
pakai yang menyulitkan, dan mahal. Daun salam sebagai salah satu herbal 
medicine mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri 
diduga mempunyai daya antifungi. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui daya antifungi ekstrak etanol daun salam terhadap 
Candida albicans ATCC 10231 secara in vitro. 
 
Metode: Penelitian ini adalah eksperimen laboratoris dengan metode post test 
control group design only. Ekstrak dengan konsentrasi 5% v/v, 10% v/v, 20% v/v, 
40% v/v, 80% v/v, dan 100% v/v diuji daya antifungi terhadap Candida albicans 
ATCC 10231 menggunakan metode modifikasi Kirby-Bauer. Pada Sabouraud 
Dekstrosa Agar dibuat sumuran yang berisi ekstrak dengan berbagai konsentrasi, 
akuades steril sebagai kontrol negatif, dan nistatin sebagai kontrol positif yang 
telah diolesi biakan jamur yang telah distandarisasi dengan 5.0 Mc Farland. 
Diinkubasi pada suhu kamar selama 1-2 hari kemudian diukur diameter zona 
hambat yang terbentuk. Data penelitian dianalisis secara statistik menggunakan uji 
non parametrik Kruskal Wallis. 
 
Hasil: Ekstrak etanol daun salam mempunyai daya antifungi terhadap Candida 
albicans pada konsentrasi 40% v/v (p = 0,034), 80% v/v (p = 0,046), dan 100% 
v/v (p = 0,046) masing-masing dengan diameter zona hambat sebesar 7 mm, 9 
mm, dan 11 mm.  
 
Kesimpulan: Ekstrak daun salam 40% v/v (7mm), 80% v/v (9mm) dan 100% v/v 
(11mm) efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada 
media SDA, sedangkan ekstrak daun salam 5% v/v (6mm),10% v/v (6mm), dan 
20% v/v (6mm) tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans 
ATCC 10231 pada media SDA. 
 
 
Kata Kunci: Ekstrak etanol - Daun salam (Syzygium polianthum [Wight] Walp.)  
- Antifungi - Candida albicans – Nistatin 
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ABSTRACT 
 

ANTIFUNGAL CAPABILITY TEST OF ETHANOL EXTRACT IN LAUREL 
(Syzygium polianthum [Wight] Walp.) AGAINST Candida abicans ATCC 

10231 IN VITRO 
Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta 

By: 
Gandhy Yoga B., M. Amin Romas, dr., DSMK, Anika Candrasari, dr. 

 
Background: At present synthetic antifungal medicines have been developed 
along the high of candidiasis cases. However, they still have many weakness such 
as side effects, resistance, the rules of use are difficult, and expensive. Laurel as 
one of herbal medicine that contains alkaloid, flavonoid, tannin, and essential oil 
expected to has antifungal capability. 
 
Objective: To determine the antifungal capability of ethanol extract in laurel 
against Candida albicans ATCC 10231 in vitro. 
 
Method: This study was a laboratory experimental method  with post test control 
group design only. Subject was ethanol extract of laurel. This extract with 
concentrations of 5% v/v, 10% v/v, 20% v/v, 40% v/v, 80% v/v, and 100% v/v was 
tested with antifungal capability against Candida albicans ATCC 10231 by the 
modified Kirby-Bauer  method. At the Sabouraud Dextrose Agar wells containing 
extract with various concentrations, sterile distilled water as the negative control, 
and nystatin as the positive control that has been smeared with fungal culture and 
standardized with 5.0 Mc Farland. Incubated at room temperature for 1-2 days 
and then measured the inhibition zone diameter. This study data was statistically 
analyzed by non parametric test Kruskal Wallis. 
 
Result: Ethanol extract in laurel has the antifungal capability against Candida 
albicans at 40% v/v (p = 0,034), 80% v/v (p = 0,046), dan 100% v/v (p = 0,046) 
concentrations, each with 7 mm, 9 mm,  and 11 mm inhibition zone diameter. 
 
Conclusion: Laurel extract in 40% v/v (7mm), 80% v/v (9mm) and 100% v/v 
(11mm) concentration are effective to inhibit the growth of Candida ATCC 10231 
on SDA medium, but laurel extract in 5% v/v (6mm),10% v/v (6mm), and 20% v/v 
(6mm) concentration isn’t effective to inhibit the growth of Candida albicans 
ATCC 10231 on SDA medium. 
 
 
Key Words: Ethanol extract – Laurel (Syzygium polianthum [Wight] Walp.)  - 
Antifungal - Candida albicans - Nystatin 
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I. PENDAHULUAN 
Salah satu agen penyakit yang mengganggu kesehatan baik pada 

manusia maupun hewan, adalah jenis jamur. Infeksi jamur (mikosis), yang 
semakin dikenal sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas pada pasien 
rawat inap di rumah sakit terutama yang imunokompromis (Nasronudin, 
2006). 

Di antara penyakit yang penting dan ditimbulkan oleh jenis jamur 
adalah kandidiasis (kandidosis, moniliasis, thrush) adalah penyakit jamur akut 
atau subakut yang disebabkan oleh Candida, biasanya Candida albicans 
(Brown & Burns, 2005; Siregar, 2005). Hal tersebut disebabkan karena jamur 
tersebut merupakan bagian dari mikroba flora normal yang beradaptasi dengan 
baik pada inang manusia, terutama saluran cerna, saluran urogenital, dan kulit. 
(Nasronudin, 2006; Rosalina dan Osman Sianipar, 2006). Obat-obat sintetik 
antifungi sebagai agen pengobatan infeksi jamur pada waktu ini telah 
dikembangkan secara luas, baik di negara maju maupun negara berkembang 
seiring semakin tingginya kasus kandidiasis. Namun, penggunaan obat-obat 
antifungi yang terbuat dari bahan kimia seperti amfoterisin, nistatin, 
ketokonazol, dan griseofulvin sering menimbulkan banyak masalah seperti 
adanya efek samping yang serius, resistensi, aturan pakai yang menyulitkan, 
dan perlunya pengawasan dokter, selain harganya mahal. Berkaitan dengan 
masalah di atas, perlu dicari agen lain yang mempunyai daya antifungi lebih 
efektif dan murah (Saifudin, 2011; Rintiswati dkk, 2004). 

Salah satu alternatif cara untuk menemukan agen antifungi adalah 
dengan menggunakan obat tradisional. Saat ini masyarakat dunia termasuk 
Indonesia mulai mengutamakan penggunaan herbal medicine (Juliantina dkk, 
2009; Rintiswati dkk, 2004). Beberapa penelitian mengenai antifungi alami 
yang efektif untuk melawan infeksi jamur telah dilakukan. Salah satu tanaman 
yang telah diteliti adalah salam (Syzygium polianthum [Wight] Walp.), bagian 
tanaman ini yang biasa digunakan adalah daunnya. Daun salam telah 
dibuktikan mempunyai daya antibakteri (Puspitasari, 2011; Hustani, 2009; 
Hendradjatin, 2009; Wulan A., 2009) dan daya antifungi (Widiyawati, 2012; 
Noveriza R., 20010).  

Daun salam mengandung senyawa kimia yang berpotensi sebagai daya 
antifungi seperti alkaloid, flavonoid, tannin, dan minyak atsiri. Ekstrak etanol 
dari daun tersebut berfungsi sebagai zat antijamur dan zat antibakteri, 
sedangkan ekstrak metanolnya berkhasiat sebagai zat anticacing (Kurniawati, 
2010; Ong Hean Chooi, 2008). 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 
mengetahui potensi daun salam (Syzygium polianthum [Wight] Walp.) dalam 
melawan infeksi jamur, khususnya Candida albicans. 
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II. METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental laboratorik (true 
experiment) dengan pendekatan post test control group design only 
(Notoatmodjo, 2010). 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biomedik II Sub Lab 

Mikrobiologi FK UMS pada bulan Juni-Jui 2012. 
 

C. Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol daun salam 

dengan konsentrasi 5% v/v, 10% v/v, 20% v/v, 40% v/v, 80% v/v, dan 
100% v/v. 
 

D. Estimasi Besar Sampel 
Rumus estimasi besar sampel menurut Federer (Andries, 2009): 

(t - 1) (n - 1)   ≥ 15 
       n  ≥ 3 kali replikasi 
 

E. Variabel Penelitian 
1. Variabel bebas: konsentrasi ekstrak etanol daun salam dengan skala 

variabel rasio. 
2. Variabel terikat: zona hambat pertumbuhan Candida albicans dengan 

skala variabel rasio. 
3. Variabel luar: 

a. Variabel luar terkendali 
1) Suhu inkubasi 
2) Lama inkubasi 
3) Media pembiakan 
4) Jumlah koloni Candida albicans 
5) Pengekstraksian 
6) Volume pengenceran ekstrak 
7) Sterilitas alat dan bahan 
8) Ketelitian pengukuran dan pengamatan 

b. Variabel luar tidak terkendali 
1) Kecepatan pertumbuhan Candida albicans 
2) Umur tanaman 
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F. Definisi Operasional 
1. Ekstrak etanol daun salam: ekstrak dari daun salam yang diperoleh 

melalui metode maserasi dengan menggunakan larutan penyari 
(menstruum) etanol 70%. 

2. Zona hambat pertumbuhan Candida albicans: daya antifungi ekstrak 
etanol daun salam terhadap Candida albicans yang dilihat dari zona 
bening atau zona hambat pada masing-masing media Sabouraud 
Dekstrosa Agar. 

 
G. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat 
a. Alat ekstraksi: 

1) blender 
2) alat maserasi 
3) alat timbang 

b. Alat uji daya antifungi: 
1) ose kolong 
2) pipet ukur 
3) pipet mikrometer 
4) tabung reaksi 
5) cawan petri 
6) alat pembuat sumuran (boor proof) 
7) autoklaf 
8) inkubator 
9) penggaris 

2. Bahan 
a. Bahan utama: daun salam 
b. Bahan penyari: etanol 70% 
c. Bahan uji daya antifungi: 

1) media Sabouraud Dekstrosa Agar (SDA) 
2) BHI (Brain Heart Infusion) cair 
3) NaCl 
4) standar 5.0 Mc Farland 
5) akuades steril 
6) akuabides 
7) nistatin 

d. Biakan jamur: Candida albicans ATCC 10231 
 

H. Cara Kerja 
1. Stem Candida albicans ATCC 10231  ambil 1-2 ose  oleskan pada 

permukaan SDA  inkubasi pada suhu kamar selama 1-2 hari. 
2. Ambil 1-2 koloni jamur   suspensikan ke dalam 0,5 ml BHI cair  

inkubasi pada suhu 37 oC selama 5 jam. 
3. Suspensi jamur ditambah dengan NaCl sampai kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar 5.0 Mc Farland (108 CFU/ml). 
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4. Celupkan kapas lidi steril ke dalam suspensi jamur   tekan-tekan 
pada dinding tabung sampai kapas tidak terlalu basah  oleskan pada 
permukaan SDA. 

5. Buat sumuran diameter 6 mm  beri larutan sebanyak 0,05 ml sesuai 
kelompok perlakuan (ekstrak etanol daun salam, akuades steril, serta 
nistatin). 

6. Inkubasi pada suhu kamar selama 1-2 hari  ukur diameter zona 
hambat. 

 
I. Analisis Data 

Data penelitian ini diuji kemaknaannya dengan menggunakan uji 
non parametrik Kruskal Wallis kemudian dilanjutkan dengan uji Mann 
Whitney. Data diolah dengan SPSS 17.0 for Windows (Sugiyono, 2005). 

 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
 

Replikasi 

Diameter Zona Hambat 
Kontrol (-) 
Akuades 

Steril 

Kontrol (+) 
Nistatin 

Ekstrak Etanol Daun Salam 

 
5% 
v/v 

10% 
v/v 

20% 
v/v 

40% 
v/v 

80% 
v/v 

100% 
v/v 

1 6 13 6 6 6 7 9 10 
2 6 15 6 6 6 7 10 11 
3 6 13 6 6 6 7 8 12 

Rata-rata 6 13,6 6 6 6 7 9 9,3 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak Etanol Daun Salam 

terhadap pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 dengan Metode 
Modifikasi Kirby-bauer 

 
B. Hasil Analisis Data 

1. Uji  normalitas data 
Hasil analisis Saphiro Wilk hitung = 0,763 nilai p (sig.) = 0,000. Nilai 
p < 0,05 disimpulkan distribusi data tidak normal. 

2. Uji homogenitas data 
3. Hasil analisis Levene test hitung = 3,851 nilai p (sig.) = 0,032. Nilai p 

< 0,05 disimpulkan data tidak homogen. 
4. Uji  non parametrik Kruskal Wallis 

Nilai p (asymp. sig.) = 0,002. Nilai p < 0,05 disimpulkan terdapat 
perbedaan daya antifungi bermakna antara kesembilan kelompok 
perlakuan. 

5. Uji non parametrik Mann Whitney  
a. Pada uji pembanding kontrol (-) dengan konsentrasi ekstrak 5% 

v/v, 10% v/v dan 20% v/v didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 1,000. 
Nilai p > 0,05 disimpulkan kedua konsentrasi ekstrak tersebut tidak 
mempunyai daya antifungi bermakna. 
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b. Pada uji pembanding kontrol (-) konsentrasi ekstrak 40% v/v 
didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 0,025 dan pada konsentrasi 80% 
v/v dan 100% v/v didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 0,037. Nilai p 
tersebut < 0,05 maka disimpulkan bahwa kelima konsentrasi 
tersebut mempunyai daya antifungi yang bermakna. 

c. Pada uji pembanding kontrol (+) dengan ekstrak 5% v/v, 10% v/v 
dan 20% v/v didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 1,000. Nilai p > 
0,05 disimpulkan kedua konsentrasi ekstrak tersebut tidak 
mempunyai daya antifungi bermakna. 

d. Pada uji pembanding kontrol (+) dengan konsentrasi ekstrak 40% 
v/v didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 0,034, konsentrasi 80% v/v, 
dan 100% v/v didapatkan nilai p (asymp. sig.) = 0,046. Nilai p 
tersebut < 0,05 maka terdapat perbedaan daya antifungi yang 
bermakna secara statistik dibandingkan dengan kontrol positif 
sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi daya antifungi pada 
konsentrasi ekstrak ini masih kurang efektif.  

 
C. Pembahasan 

Daun salam mengandung alkaloid, flavonoid, minyak atsiri dan 
tannin (Ong Hean Chooi, 2008). Daya antifungi daun ini mungkin 
disebabkan oleh adanya senyawa alkaloid, flavonoid, dan minyak atsiri 
(Sudewo, 2010). Alkaloid adalah zat aktif dari tanaman yang berfungsi 
sebagai obat dan aktivator kuat bagi sel imun yang dapat menghancurkan 
bakteri, virus, jamur, dan sel kanker (Olivia dkk, 2004). 

Alkaloid mempunyai aktivitas antimikroba dengan menghambat 
esterase, DNA, RNA polimerase, dan respirasi sel serta berperan dalam 
interkalasi DNA (Aniszewki, 2007). Sebagai antifungi, alkaloid 
menyebabkan kerusakan membran sel. Alkaloid akan berikatan kuat 
dengan ergosterol membentuk lubang yang menyebabkan kkebocoran 
membran sel. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang tetap pada sel dan 
kematian sel pada jamur (Mycek et al, 2001; Setiabudy & Bahry, 2007).  

Senyawa flavonoid dan minyak atsiri berperan sebagai antifungi 
(Wiryowidagdo, 2008). Selain itu, flavonoid berperan sebagai antivirus, 
antibakteri, antiradang, dan antialergi. Sebagai antifungi, flavonoid 
mempunyai senyawa genestein yang berfungsi menghambat pembelahan 
atau proliferasi sel. Senyawa ini mengikat protein mikrotubulus dalam sel 
dan mengganggu fungsi mitosis gelendong sehingga menimbulkan 
penghambatan pertumbuhan jamur. Flavonoid menunjukkan toksisitas 
rendah pada mamalia sehingga beberapa flavonoid digunakan sebagai obat 
bagi manusia (Roller, 2003; Siswandono & Soekardjo, 2000). 

Tannin juga diduga mempunyai efektivitas dalam menghambat 
pertumbuhan atau membunuh Candida albicans. Tanin bersifat 
menciutkan dan mengendapkan protein dari larutan dengan membentuk 
senyawa yang tidak larut. Selain itu, tanin berperan dalam sistem 
pertahanan tubuh dan mempunyai aktivitas antioksidan serta antiseptik 
(Sirait, 2007; Sulistyawati & Mulyati, 2009). Namun, kandungan tanin 



10 
 

dalam ekstrak ini mungkin sangat kecil karena penelitian ini menggunakan 
menstruum berupa etanol sehingga hanya sedikit atau terbatas tannin yang 
dapat larut (Gamse, 2002). 

Pengaruh senyawa fenol yang terdapat dalam daun salam terhadap 
Candida albicans adalah mendenaturasi ikatan protein pada membran sel 
sehingga membran sel lisis dan mungkin fenol dapat menembus ke dalam 
inti sel. Masuknya fenol ke dalam inti sel inilah yang menyebabkan jamur 
tidak berkembang (Sulistyawati & Mulyati, 2009). 

Candida albicans mempunyai membran yang terdiri dari lipid dan 
protein. Lipid pada membran membentuk suatu sawar yang dapat 
mencegah pergerakan bebas air dan bahan yang larut air dari suatu ruang 
sel ke ruang yang lain. Membran lipid ganda impermeabel terhadap bahan-
bahan yang umumnya larut dalam air seperti ion, glukosa, dan urea. 
Ergosterol merupakan lapisan sterol penting pada jamur yang berfungsi 
membantu menentukan permeabilitas lapisan ganda serta mengatur 
sebagian besar sifat cair dan membran. Ergosterol ini tidak dimiliki oleh 
bakteri, virus, maupun riketsia (Guyton & Hall, 2002). 

Nistatin hanya akan diikat oleh jamur yang sensitif. Efek antifungi 
tergantung dari adanya ikatan dengan ergosterol pada membran sel jamur. 
Akibat terbentuk ikatan antara sterol dan antibiotik ini terjadi perubahan 
permeabilitas membran sehingga sel jamur akan kehilangan berbagai 
senyawa. Nistatin digunakan untuk infeksi Candida di kulit, mukosa, dan 
saluran pencernaan. Obat ini efektif untuk kandidiasis kuku dan kulit yang 
mengalami hiperkeratinisasi atau berkrusta (Setiabudy & Bahry, 2007). 

Penelitian ini diakukan untuk menguji daya antifungi ekstrak 
etanol daun salam terhadap jamur Candida albicans ATCC 10231 secara 
in vitro dengan melihat terbentuk atau tidak terbentuknya zona hambat. 
Apabila aktivitasnya dapat menghambat pertumbuhan jamur, 
kemungkinan dapat diaplikasikan sebagai obat alternatif. Daun salam 
digunakan karena mudah didapat, murah, dan berdasarkan Ong Hean 
Chooi (2008), ekstrak etanol dari daun tersebut berfungsi sebagai zat 
antijamur. 

Tabel 1 menunjukkan diameter zona hambat pertumbuhan jamur 
Candida albicans ATCC 10231 dalam berbagai konsentrasi ekstrak dan 
diuji dengan metode Modifikasi Kirby-Bauer. Metode ini umum 
digunakan dalam uji daya antifungi karena lebih efektif untuk 
menghambat pertumbuhan jamur yang berukuran besar dan zat aktif dapat 
berdifusi langsung tanpa penghalang kertas cakram (seperti pada metode 
Kirby Bauer). Selain itu, dengan metode ini dapat diketahui luas zona 
hambat. Diameter zona hambat merupakan petunjuk kepekaan jamur uji. 
Semakin luas zona hambat maka mempunyai daya antifungi yang semakin 
baik (Jawetz et al, 2007). 

Diameter zona hambat pada kontrol negatif yang menggunakan 
akuades steril tidak terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa daya antifungi 
tidak dipengaruhi oleh faktor pelarut sehingga daya antifungi yang 
dianalisis merupakan potensi yang dimiliki ekstrak etanol daun salam.  
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Pada konsentrasi ekstrak 5% v/v, 10% v/v dan 20% v/v 
menunjukkan diameter 6 mm pada setiap replikasi yaitu sama dengan 
diameter sumuran. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 5% 
v/v, 10% v/v dan 20% v/v tidak mempunyai daya antifungi mungkin 
karena konsentrasi yang terlalu kecil sehingga belum dapat mengakibatkan 
terjadinya perubahan sistem fisiologis sel jamur uji dan jamur tersebut 
masih dapat tumbuh pada media (Gholib, 2009; Noveriza & Khurohmah, 
2010). 

Pada konsentrasi ekstrak 40% v/v mulai dapat menghambat 
pertumbuhan jamur Candida albicans. Diameter zona hambat semakin 
meningkat pada konsentrasi ekstrak 80% v/v, dan 100% v/v dengan rata-
rata diameter zona hambat tertinggi pada konsentrasi ekstrak 100% v/v. 
Zona hambat yang terbentuk meningkat seiring dengan peningkatan 
konsentrasi ekstrak. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin 
luas zona hambat berarti menunjukkan semakin tinggi efektivitas untuk 
membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur (Sulistyawati & 
Mulyati, 2009). 

Dari analisis data di atas, didapatkan bahwa daya antifungi ekstrak 
etanol daun salam dengan konsentrasi 40% v/v kurang bermakna 
signifikan jika dibandingkan dengan nistatin yang digunakan sebagai 
kontrol positif.  

Pada penelitian ini telah terbukti bahwa ekstrak etanol daun salam 
mempunyai daya antifungi terhadap Candida albicans mulai pada 
konsentrasi 40% hingga pada konsentrasi 100%, tetapi kurang efektif 
apabila dibandingkan dengan kontrol positif (nistatin). 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Ekstrak etanol daun salam dengan konsentrasi 40% v/v, 80% v/v, 
dan 100% v/v terbukti efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida 
albicans ATCC 10231 pada media SDA, sedangkan ekstrak daun salam 
dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 20% tidak efektif dalam menghambat 
pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 pada media SDA.  

 
B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, baik secara in vitro maupun in 
vivo mengenai daya antifungi ekstrak etanol daun salam untuk 
mengetahui toksisitas ekstrak dan konsentrasi yang paling aman dalam 
menghambat pertumbuhan Candida albicans. 

2. Perlu dilakukan uji daya antifungi ekstrak etanol daun salam dengan 
menggunakan pelarut, metode ekstraksi, maupun jamur uji yang lain. 

3. Perlu dilakukan uji daya lain seperti antivirus, antiradang, dan 
antitumor untuk mengetahui daya ekstrak etanol daun salam yang lebih 
poten. 

4. Penggunaan daun salam sebagai alternatif sementara pengganti nistatin 
untuk mengobati penyakit infeksi jamur. 
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