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ABSTRAK 
 

 
Belimbing wuluh mengandung beberapa senyawa kimia diantaranya 

saponin, tanin, flavonoid yang merupakan senyawa aktif berkhasiat sebagai obat 
yang dapat menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun 
belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) terhadap Staphylococcus aureus dan 
Staphylococcus epidermidis. 

Daun belimbing wuluh diekstraksi dengan etanol 96% secara maserasi. 
Ekstrak etanol daun belimbing wuluh kadar 1 mg/sumuran, 2 mg/sumuran, dan   
4 mg/sumuran diuji aktivitas antibakterinya menggunakan metode difusi cara 
sumuran. Ekstrak yang dimasukkan ke dalam sumuran 6 mm dalam media MH 
yang telah diinokulasi dengan 200 µL suspensi bakteri kemudian diinkubasi 
selama 24 jam dan diamati besarnya diameter zona hambat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun belimbing 
wuluh mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan 
diameter zona hambat sebesar 9,2 mm, 10,3 mm, dan 11,3 mm. Sedangkan 
Staphylococcus epidermidis mempunyai diameter zona hambat sebesar 7,6 mm, 
8,5 mm, dan 10,2 mm. Sehingga dapat dikatakan Staphylococcus aureus lebih 
rentan terhadap ekstrak etanol daun belimbing wuluh. 

 
 

Kata kunci : Antibakteri, Averrhoa bilimbi Linn, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis. 

ABSTACT 
 

Averrhoa bilimbi contains several chemical compounds such as 
saponins, tannins, flavonoids are potent active compounds as a medicine that can 
cure diseases caused by bacterial infection. The purpose of this study to 
determine the antibacterial activity of ethanol extract of leaves of A. bilimbi 
against Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. 

Leaves of A. bilimbi were extracted with 96% ethanol by maceration. 
Ethanol extract with concentration of 1 mg/sinks, 2 mg/sinks, and 4 mg/sinks 
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were tested for its antibacterial activity using diffusion methode. The extract were 
inserted into 6 mm wells in MH media that have been inoculated with 200 mL 
suspension of bacteria and then incubated for 24 h and observed of inhibition 
zone diameter. 

The results showed that ethanol extract of A. bilimbi leaves has 
antibacterial activity against Staphylococcus aureus with inhibition zone 
diameter of 9.2 mm, 10.3 mm and 11.3 mm, and against Staphylococcus 
epidermidis has a diameter of inhibition zone of 7.6 mm, 8.5 mm and 10.2 mm. In 
summary Staphylococcus aureus is susceptible to ethanol extract of leaves of A. 
bilimbi than Staphylococcus epidermidis. 

 
Key words : Antibacterial, Averrhoa bilimbi Linn, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis. 
 
PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan kesehatan di 

masyarakat yang tidak pernah dapat diatasi secara tuntas yang menjadi penyebab 

utama penyakit di daerah tropis seperti Indonesia. Penyakit karena infeksi dapat 

ditularkan dari satu orang ke orang atau dari hewan ke manusia dan dapat 

disebabkan oleh beberapa mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan 

jamur (Jawetz et al., 2005).  

Penyakit karena bakteri sering terjadi di lingkungan sekitar salah satunya 

adalah jerawat yang umumnya ditemukan pada masa remaja. Staphylococcus 

epidermidis umumnya dapat menimbulkan penyakit pembengkakan (abses) 

seperti jerawat, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan infeksi ginjal (Radji, 

2011). 

Selain bakteri Staphylococcus epidermidis yang menyebabkan penyakit, 

Staphylococcus aureus juga merupakan bakteri patogen yang utama ada manusia. 

Staphylococcus aureus bersifat koagulase positif, yang membedakan dengan 

spesies lain. S. aureus dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, endokarditis, 

dan infeksi kulit (Jawetz et al., 2005). 

Di era sekarang ini banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai obat 

tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit termasuk infeksi, karena banyak 

orang beranggapan bahwa penggunaan obat tradisional relatif lebih aman 

dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia. Salah satu diantara 

tanaman yang dapat digunakan sebagai obat adalah belimbing wuluh. Daun 
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belimbing wuluh mengandung  senyawa jenis flavonoid seperti luteolin dan 

apigenin (Zakaria et al., 2007).  

Penelitian Zakaria et al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak air daun 

belimbing wuluh pada konsentrasi 2 mg/disk dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Gram positif dan Gram negatif. Pada bakteri Gram positif seperti 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, dan 

Corynebacterium diphteriae memiliki diameter zona hambat berturut-turut 8 mm, 

7 mm, 13 mm, dan 7 mm. Sedangkan bakteri Gram negatif seperti Salmonella 

typhi, Citrobacter fuendii, dan Aeromonas hydrophila memiliki diameter zona 

hambat berturut-turut 10 mm, 10 mm, dan 9 mm. Ekstrak kloroform daun 

belimbing wuluh pada konsentrasi 2 mg/disk mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Gram positif seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Kochuria rhizophila, dan Corynebacterium diphteriae dengan diameter zona 

hambat berturut-turut 11 mm, 16 mm, 11 mm, dan 12 mm dan Gram negatif 

seperti Salmonella typhi dan Citrobacter fuendii mempunyai diameter zona 

hambat 11 mm dan 9 mm. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun 

belimbing wuluh terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus 

epidermidis dengan metode sumuran. 

METODE PENELITIAN 
Bahan : Daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.), etanol 96%, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, media Brain Heart Infusion 

(BHI) (Oxoid), standar Mc. Farland, Mueller Hinton (MH) (Oxoid), akuades, 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 100% (Merck), disk antibiotik (tetrasiklin) (Oxoid), 

pereaksi Kovac’s (Oxoid), cat Gram A, cat Gram B, cat Gram C, cat Gram D dan 

Formalin. 

Alat : Seperangkat alat maserasi, batang pengaduk, rotary evaporator (Heidolph), 

waterbath, corong Buchner, mikroskop (Olympus), object glass, deck glass, 

penjepit, pipet tetes, ose, alat-alat gelas (Pyrex), autoklaf (My Life), oven 

(Memmert), alat timbang (Neraca Ohaus), propipet, mikropipet (Socorex), yellow 
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tips, blue tips, cork borer, inkubator (Memmert), incubator shaker (Excella 24 

New Brunswick Scientific), Lamminar Air Flow (LAF) cabinet (Astari Niagara), 

dan vorteks (Thermolyne Corporation). 

Cara Penelitian  

Determinasi Tanaman  

Tahap pertama penelitian adalah melakukan determinasi tanaman 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L). Determinasi dilakukan dengan 

menunjukkan tanaman belimbing wuluh dan menetapkan kebenarannya sesuai 

ciri-ciri morfologi berdasar pada buku acuan Flora of Java karangan Backer dan 

Van den Brink (1965). Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Penyiapan bahan 

Daun belimbing wuluh dicuci dengan air mengalir sampai bersih, kemudian 

dijemur di bawah sinar matahari ditutupi kain hitam hingga kering kemudian 

diserbuk. 

Pembuatan ekstrak etanol daun belimbing wuluh 

Sebanyak 1 kg serbuk daun belimbing wuluh direndam dengan  7,5 L 

etanol 96% di dalam bejana kemudian ditutup rapat dan direndam selama 3 hari 

sambil sesekali diaduk.  Setelah 3 hari disaring dan diserkai sehingga diperoleh 

filtrat dan ampas ekstrak etanol. Kemudian dilakukan remaserasi terhadap ampas 

tersebut dengan menggunakan etanol 96% dengan volume yang sama sambil 

sesekali diaduk kemudian disaring lagi dan filtrat ditampung.  Setelah itu 

dilakukan pemekatan ekstrak dengan menggunakan rotary evaporator hingga 

diperoleh ekstrak etanol cair daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi  L.) dan 

dilanjutkan dengan penguapan lebih lanjut dengan menggunakan penangas air. 

Sterilisasi alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri  disterilisasi pada 

oven pada suhu 171o C selama ± 2 jam, sedangkan bahan-bahan seperti media 

MH, media BHI, akuades, blue tips, dan yellow tips disterilkan dengan autoklaf 

(pemanasan basah) pada suhu 121o C  selama ± 15 menit.  
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Pembuatan media 

Media dilarutkan dalam akuades sesuai dengan instruksi yang terdapat pada 

masing-masing kemasan. Banyaknya media yang ditimbang untuk tiap liternya 

adalah sebagai berikut: media MH 64 gram dan media BHI 37 untuk satu liter.  

Identifikasi bakteri 

Pengecatan Gram 

Suspensi bakteri diambil 1 ujung mata ose dan diratakan pada gelas obyek 

yang telah dibebaslemakkan dengan dipanasi di atas nyala bunsen hingga kering 

kemudian ditetesi formalin 1% ditunggu 5 menit kemudian dikeringkan lagi dan 

preparat siap dicat. Preparat yang telah siap dicat digenangi dengan cat gram A 

selama 1–3  menit kemudian digenangi cat gram B selama 0,5–1 menit, setelah 

itu cat dibuang dan dicuci dengan air. Preparat kemudian ditetesi cat gram C 

sampai warna cat dilunturkan. Setelah itu preparat digenangi cat gram D selama 

1–2  menit kemudian dicuci dan dikeringkan dalam udara kamar. Preparat siap 

diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. 

Uji biokimiawi 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis ditusukkan 

pada media Manitol Salt Agar (MSA) dan kemudian diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 36 jam. Kemudian diamati perubahan pada kontrol media dan media yang 

ditumbuhi bakteri. 

Pembuatan seri konsentrasi 

Ekstrak etanol daun belimbing wuluh ditimbang sebanyak 50 mg, 100 mg, 

dan 200 mg dilarutkan dalam 1 mL DMSO 100% sehingga diperoleh seri 

konsentrasi yaitu 5% b/v, 10% b/v, dan  20% b/v. 

Pembuatan suspensi bakteri 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis masing-

masing diambil 2-3 koloni bakteri, disuspensikan dalam 5 mL media BHI cair 

dan diaduk dengan incubator shaker selama 2-5 jam pada suhu 370C. Selanjutnya 

disamakan konsentrasinya dengan standar Mc Farland 108 CFU/mL dengan cara 

mensuspensikannya dalam larutan salin hingga diperoleh kekeruhan yang sama 

dengan standar Mc Farland. 
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Uji aktivitas antibakteri metode sumuran 

Media MH sebanyak 20 mL dipadatkan ke dalam cawan petri kemudian 

dimasukkan 200 µL suspensi bakteri 108 CFU/mL dan diratakan dengan spreader 

glass. Setelah suspensi kering media dilubangi dengan menggunakan cork borer. 

Kemudian masing-masing konsentrasi ekstrak etanol daun belimbing wuluh yaitu 

5% b/v, 10% b/v, dan 20% b/v diambil 20 µL dan dimasukkan ke dalam sumuran 

tersebut. Digunakan DMSO 100% sebagai kontrol negatif dan tetrasiklin 30 µg 

sebagai kontrol positif. Media MH yang sudah mengalami perlakuan tersebut 

diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 370C tanpa dibalik.  

Analisis Data 

Analisis hasil aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun belimbing wuluh 

dilakukan secara visual dengan mengukur diameter zona radikal di sekitar 

sumuran. 

HASIL dan PEMBAHASAN 
Determinasi Tanaman 

Tahap awal dari penelitian ini adalah determinasi bahan tanaman yang 

digunakan dalam penelitian. Tujuan determinasi adalah untuk menetapkan 

kebenaran yang berkaitan dengan ciri-ciri morfologi secara makroskopis tanaman 

daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap kepustakaan, serta 

menghindari terjadinya kekeliruan terhadap tanaman yang digunakan. 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan menggunakan buku Flora of Java 

karangan C. A. Backer. Hasil determinasi menunjukkan bahwa tanaman yang 

digunakan adalah benar-benar tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.). 

Ekstraksi 

Penyarian dilakukan dengan metode maserasi. Cairan penyari yang 

digunakan adalah etanol 96%. Hasil ekstrak etanol daun belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) diperoleh rendemen sebesar 13,7%. 

Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri dilakukan untuk menggolongkan bakteri yaitu melalui 
pengecatan Gram. Teknik pengecatan dapat diperoleh perbedaan warna antara sel 
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bakteri dan latar belakangnya sehingga sel-sel bakteri dapat diamati lebih jelas 
dengan mikroskop. Pada pengecatan Gram, bakteri Gram positif akan 
mempertahankan tubuhnya tetap berwarna ungu meskipun disertai dengan 
pengecatan oleh zat warna kontras (merah), sedangkan bakteri Gram negatif  
tidak dapat menahan zat warna, setelah disirami dengan alkohol akan kembali 
menjadi tidak berwarna dan akan berwarna sesuai dengan zat warna kontras 
(merah) (Pratiwi, 2008). 

Berdasarkan hasil pengamatan pengecatan Gram setelah diamati di bawah 
mikroskop cahaya bakteri S. aureus dan S. epidermidis memiliki bentuk kokus 
(bulat) bergerombol, berwarna ungu dan keduanya termasuk golongan Gram 
positif (Gambar 1). 

 
 
Gambar 1. Hasil Pengecatan Gram Bakteri Staphylococcus aureus (1) dan Bakteri 
Staphylococcus epidermidis (2) 
Keterangan : 
1. S. aureus berwarna ungu, berbentuk bulat bergerombol;  
2. S. epidermidis  berwarna ungu, berbentuk bulat bergerombol. 
 

Identifikasi bakteri  terhadap Staphylococus aureus dan Staphylococcus 

epidermidis menggunakan media MSA (Manitol Salt Agar). Pada hasil uji 

Staphylococus aureus yang ditanam di media MSA terjadi perubahan warna 

media MSA dari merah menjadi kuning dan warna kuning di sekitar koloni. Hal 

ini menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus dapat memfermentasi manitol 

dalam keadaan anaerob. Sedangkan hasil uji bakteri Staphylococcus epidermidis  

yang ditanam di media MSA tidak terjadi perubahan warna media MSA dari 

merah menjadi kuning. Hal ini berarti Staphylococcus epidermidis tidak dapat 

memfermentasi manitol dalam keadaan anaerob (Sujudi et al., 1993) (Gambar 2

21
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Gambar 2. Hasil Test Manitol terhadap S. aureus (1) dan S. epidermidis (2); media MSA 
yang ditanami S. aureus berubah warna dan S. epidermidis tetap berwarna merah 
Keterangan: 
A : Bakteri S. aureus dan S. epidermidis yang ditanam di media MSA 
B : Kontrol media MSA 
 
Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui besarnya zona 

hambatan ekstrak etanol daun belimbing wuluh terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Staphylococus  epidermidis. Metode yang digunakan adalah difusi 

dengan cara sumuran. 

Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan kontrol positif yaitu antibiotik 

tetrasiklin dan kontrol negatif DMSO 100%. DMSO 100% digunakan untuk 

membantu melarutkan ekstrak etanol daun belimbing wuluh dan sebagai kontrol 

negatif yang digunakan untuk membuktikan bahwa pelarut yang digunakan tidak 

mempunyai aktivitas terhadap bakteri uji. Sedangkan kontrol positif  digunakan 

untuk melihat zona hambat sebagai gambaran terbunuhnya bakteri uji. 

Konsentrasi ekstrak etanol daun belimbing wuluh untuk menguji aktivitas 

antibakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis adalah 1 

mg/sumuran, 2 mg/sumuran, dan 4 mg/sumuran. Masing-masing konsentrasi 

tersebut dilakukan replikasi 3 kali untuk memperoleh data dan dirata-rata. Hasil 

pengamatan terhadap bakteri Staphylococcus aureus didapatkan rata-rata 

diameter zona hambat tetrasiklin sebesar 23,8 mm berarti antibiotik tersebut 

sensitif terhadap S. aureus karena diameter yang dihasilkan lebih dari 23 mm, 

ekstrak etanol daun belimbing wuluh konsentrasi 1 mg/sumuran sebesar 9,2 mm, 

 

1 2 

A B B A
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2 mg/sumuran sebesar 10,3 mm, 4 mg/sumuran sebesar 11,3 mm, dan DMSO 

tidak menunjukan zona hambat (Gambar 3 dan Tabel 1).  

 
 

Gambar  3. Hasil uji aktivitas ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 
terhadap Staphylococcus aureus dengan konsentrasi ekstrak 1 mg/sumuran, 2 mg/sumuran, 
dan 4 mg/sumuran 
 

Sedangkan hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis didapatkan diameter zona hambat untuk tetrasiklin sebesar 9,8 mm 

berarti S. epidermidis cenderung bersifat lebih resisten terhadap tertrasiklin, 

dikatakan demikian karena diameter yang dihasilkan kurang dari 14 mm. 

Resistensi tersebut dapat disebabkan karena adanya gen tertentu pada bakteri 

yang mengalami mutasi sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Zona 

hambat ekstrak etanol daun belimbing wuluh 1 mg/sumuran sebesar 7,6 mm, 2 

mg/sumuran sebesar 8,5 mm, 4 mg/sumuran sebesar 10,2 mm dan DMSO 100% 

tidak menunjukan adanya hambatan (Gambar 4 dan Tabel 1). Dari hasil dapat 

dinyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka diameter zona 

hambatannya juga semakin besar. 

Ekstrak 2 mg/sumuran 

Ekstrak 4 mg/sumuran 

Tetrasikli

DMSO

Ekstrak 1 mg/sumuran 
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Gambar  4. Hasil uji aktivitas ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 
terhadap Staphylococcus epidermidis dengan konsentrasi ekstrak 1 mg/sumuran, 
2mg/sumuran, dan 4 mg/sumuran 
 

Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa 
bilimbi L.) terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis (n = 3) 

Bahan uji 
Diameter Zona Hambat (� ± SD) 

        Bakteri Staphylococcus 
aureus 

Bakteri Staphylococcus 
epidermidis 

Tetrasiklin 30µg/disk 23,8 ± 0,8 9,8 ± 0,2 
DMSO 100% 10µL/disk 6,0 ± 0.0 6,0 ± 0,0 
Ekstrak 1 mg/sumuran 9,2 ± 0,2 7,6 ± 0,2 
Ekstrak 2 mg/sumuran 10,3 ± 0,3 8,5 ± 0,3 
Ekstrak 4 mg/sumuran 11,3 ± 0,3 10,2 ± 0,1 

Keterangan :  n = replikasi 
    Diameter zona hambat termasuk diameter sumuran/disk 6 mm 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Staphylococcus aureus lebih 

rentan terhadap ekstrak etanol daun belimbing wuluh, karena Staphylococcus 

aureus  memiliki nilai zona hambatan yang lebih besar daripada Staphylococcus 

epidermidis. Daun belimbing wuluh mengandung  senyawa jenis flavonoid 

seperti luteolin dan apigenin (Zakaria et al., 2007). Flavonoid merupakan salah 

satu antibakteri yang bekerja dengan mengganggu fungsi membran sitoplasma. 

Pada konsentrasi rendah dapat merusak membran sitoplasma yang menyebabkan 

bocornya metabolit penting yang menginaktifkan sistem enzim bakteri, 

sedangkan pada konsentrasi tinggi mampu merusak membran sitoplasma dan 

mengendapkan protein sel. Sedangkan mekanisme kerja antimikroba secara 

umum adalah menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel, menghambat 

DMS

Tetrasiklin

Ekstrak 4 mg/sumuran 
Ekstrak 1 mg/sumuran 

Ekstrak 2 mg/sumuran 
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sistem genetik, menghambat kerja enzim, dan peningkatan nutrien esensial 

(Cowan, 1999).  

Hasil penelitian ekstrak etanol daun belimbing wuluh terhadap 

Staphylococcus aureus konsentrasi 1 mg/sumuran sampai 4 mg/sumuruan 

mempunyai zona hambatan sebesar 11,3 mm, serta terhadap Staphylococcus 

epidermidis pada konsentrasi 1 mg/sumuran sampai 4 mg/sumuran mempunyai 

zona hambatan sebesar 10,2 mm. Jika dibandingkan dengan penelitian Zakaria et 

al. (2007) menunjukkan ekstrak air daun belimbing wuluh konsentrasi 1 mg/disk 

sampai 2 mg/disk dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 

sebesar 8 mm dan konsentrasi lebih dari 2 mg/disk dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis sebesar 7 mm. Ekstrak 

kloroform daun belimbing wuluh pada konsentrasi 2 mg/disk mempunyai 

aktivitas antibakteri  terhadap Staphylococcus aureus sebesar 11 mm dan 

konsentrasi lebih dari             2 mg/disk tidak mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus epidermidis. Dari perbandingan tersebut dapat 

dinyatakan penggunaan ekstrak etanol memiliki aktivitas hambatan lebih baik 

daripada menggunakan ekstrak air dan ekstrak kloroform pada penelitian 

sebelumnya. Hal ini disebabkan kandungan flavonoid sebagai senyawa aktif 

antibakteri di dalam daun belimbing wuluh memiliki potensi kelarutan lebih baik 

dalam etanol sehingga dapat membantu mempermudah senyawa flavonoid dalam 

menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri daripada dengan air dan 

kloroform. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Hasil penelitian tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap Staphylococcus aureus dan 

Staphylococcus epidermidis dengan metode sumuran, dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis yang 

ditunjukkan dengan adanya zona hambat pada daerah di sekitar sumuran. 
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Saran 

Perlu dilakukan uji bioautografi terhadap ekstrak etanol daun belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus 

epidermidis. 
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