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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, antara lain sebagai berikut: 

a. Penggunaan madu dan royal jelly efektif sebagai subtitusi Fetal Bovine 

Serum maupun suplemen tambahan pendamping FBS dalam media kultur 

untuk memproliferasi sel mononuklear dikarenakan faktor proliferasi sel 

yang terkandung dalam madu dan royal jelly pada konsentrasi yang tepat. 

b. Sel yang dikultur pada media perlakuan madu & royal jelly dengan 

penambahan FBS 10% memiliki proliferasi sel yang lebih tinggi 

dikarenakan kombinasi dari faktor penyokong pertumbuhan (growth 

factor-like) pada FBS dan beberapa protein pada madu dan royal jelly yang 

menyatu menjadi suplementasi in vitro yang optimal terhadap efek 

proliferasi sel mononuklear. 

c. Kelompok kontrol positif memiliki persentase proliferasi sel sebesar 

100%; kelompok kontrol negatif memiliki persentase proliferasi sel 

sebesar 62,7%; kelompok konsentrasi madu Tetragonula sp dan royal jelly 

Apis mellifera 0,1% dengan FBS 10% memiliki persentase proliferasi sel 

sebesar 227,6%; kelompok konsentrasi madu Tetragonula sp dan royal 

jelly Apis mellifera 0,05% dengan FBS 10% memiliki persentase 

proliferasi sel sebesar 163,6%; kelompok konsentrasi madu Tetragonula 

sp dan royal jelly Apis mellifera 0,1% memiliki persentase proliferasi sel 

sebesar 183,6%; dan kelompok konsentrasi madu Tetragonula sp dan 

royal jelly Apis mellifera 0,05% memiliki persentase proliferasi sel sebesar 

123,3%. 
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V.2 Saran 

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian ini, 

antara lain:  

a. Bagi Peneliti dan Peneliti Lain 

1) Sebelumnya perlu dilakukan penelitian terhadap kandungan madu 

Tetragonula sp dan royal jelly Apis mellifera. 

2) Perlu dilakukan pengujian kandungan pada madu dan royal jelly 

yang dapat berperan aktif terhadap attachment factor pada 

proliferasi sel. 

3) Perlu dilakukan penelitian eksperimental dengan madu dan royal 

jelly dalam konsentrasi yang sama terhadap sel punca 

hematopoietik maupun sel punca lainnya untuk mengetahui 

efektivitas madu dan royal jelly terhadap efek proliferasi sel 

punca. 

 


