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ABSTRACT 

Mempening (L. bancanus) is a species of the family Fagaceae. It can be found on hillsides 

and sandy mountains to clay, but can also be found in peat swamp forests. The purpose 

of this study was to isolate and test the toxicity of secondary metabolites from the n-

hexane fraction obtained from the leaves of the L. bancanus plant. Isolation was carried 

out by maceration method for 72 hours. A pure was obtained from sub-fraction 5 of the 

flash column chromatography. The purity of the compound was determined by TLC test 

and melting point test. The melting point is obtained in the range of 178-179ᵒ C. The 

compound was coded LB-H-06 and was characterized by FT-IR spectroscopy. The 

spectrum showed the presence of the OH group, C-H alkane, C=O, C=C, and C=O. A 

toxicity test using BSLT techniques showed that the LB-H-06 compound was toxic with 

a LC50 value of 9.34 ppm. 

Keywords: isolation, L. bancanus, n-hexane. 

 

ABSTRAK 

Mempening (L. bancanus) merupakan jenis spesies dari famili Fagaceae. Sebagian besar 

terdapat di lereng bukit dan pegunungan berpasir hingga tanah liat, namun dapat juga 

ditemukan di hutan rawa gambut. Tujuan penelitian ini adalah mengisolasi dan uji 

toksisitas senyawa metabolit sekunder dari fraksi n-heksana yang didapat dari bagian 
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daun tumbuhan L. bancanus. Isolasi dilakukan dengan cara ekstraksi metode maserasi 

selama 72 jam. Senyawa hasil isolasi diperoleh dari sub fraksi 5 pada pemisahan 

kromatografi kolom flash. Kemurnian senyawa yang didapat ditentukan dengan uji KLT 

dan uji titik leleh. Titik leleh yang diperoleh dengan rentang 178-179ᵒC. Senyawa yang 

didapat diberi kode LB-H-06 dan dikarakterisasi dengan spektroskopi FT-IR yang 

menunjukkan adanya gugus O-H, C-H (alkana), C=O, C=C, dan C-O. Uji toksisitas 

menunjukkan bahwa senyawa LB-H-06 adalah toksik dengan nilai LC50 9,34 ppm.  

Kata kunci: isolasi, L. bancanus, n-heksana. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman dan teknologi 

membuat teknologi pangan semakin 

maju, menghasilkan sumber pangan 

yang serba instan atau cepat saji. 

Makanan cepat saji memiliki dampak 

buruk bagi kesehatan hingga 

menimbulkan penyakit dari ringan 

hingga kronis seperti penyakit jantung, 

diabetes, kanker, dan beberapa penyakit 

lainnya. Data hasil riset kesehatan dasar 

(Riskesdas) menunjukkan prevalensi 

kanker naik dari 1,4 persen (Riskesdas 

2013) menjadi 1,8 persen di 2018. Data 

tersebut membuat para peneliti terus 

melakukan pencarian solusi untuk 

mengatasinya. Salah satunya dengan 

mencari zat aktif atau senyawa baru yang 

memiliki bioaktivitas yang baik dari 

berbagai sumber bahan alam seperti 

hewan, organisme laut, mikroba ataupun 

tumbuhan. 

Banyak tumbuhan dialam yang 

mengandung senyawa bioaktif, salah 

satunya yaitu Lithocarpus bancanus atau 

dalam masyarakat lebih dikenal dengan 

tumbuhan mempening yang tumbuh di 

wilayah suku Talang Mamak tepatnya di 

Desa Kelayang, Kecamatan Kelayang, 

Kabupaten Indragiri Hulu. Di 

lingkungan suku Talang Mamak daun L. 

bancanus biasanya digunakan sebagai 

obat herbal yaitu obat antiinfeksi.  

Spesies ini termasuk tumbuhan yang 

masih sedikit diisolasi dan dieksplorasi 

aktivitas biologisnya. Menurut 

penelitian Murni, (2012) spesies yang 

berbeda dari L. bancanus yaitu L. 

celebicus (Miq.) Rehder memiliki 

aktivitas antioksidan. Spesies lain juga 

diteliti oleh Hou et al., (2011) yaitu L. 
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polystachyus memiliki kemampuan 

melindungi dari diabetes tipe 1 maupun 

tipe 2 secara signifikan. Tidak menutup 

kemungkinan jika L. bancanus memiliki 

potensi yang sama. Menurut penelitian 

Lestari et al., (2019) hasil analisis 

menunjukkan bahwa tumbuhan 

mempening (L. bancanus) mengandung 

senyawa flavonoid, terpenoid, steroid, 

fenolik, dan saponin.  

Metode lain yang dapat digunakan 

untuk menguji senyawa yang memiliki 

bioaktivitas sebagai antikanker dari 

senyawa yang diisolasi adalah Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT).  

BSLT merupakan salah satu metode 

untuk menguji bahan-bahan yang 

bersifat toksik, dengan menggunakan 

larva  Artemia salina  sebagai hewan 

percobaan. Uji pendahuluan untuk 

senyawa toksik dengan metode BSLT ini 

memiliki beberapa keuntungan antara 

lain mudah, cepat, murah dalam 

pengerjaan dan hasilnya dapat dipercaya 

(Meyer et al., 1982).  

Penelitian kali ini merupakan 

lanjutan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lestari et al., (2019), 

ntuk mengetahui struktur atau golongan 

senyawa yang telah diisolasi, dilakukan 

karakterisasi menggunakan 

spektrofotometer IR dan 

spektrofotometer NMR. Uji toksisitas 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) juga dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas toksik dari 

senyawa yang didapatkan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu unit rotary 

evaporator Buchi R-114, satu set flash 

chromatography, satu set alat destilasi, 

ultrasonicator (Kery Pulsatron), satu set 

kromatografi cair vakum, alat pengukur 

titik leleh Fisher Johns (SMP 11-

Stuart®), spektrofotometer IR 

(Shimadzu, IR Prestige-21). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun mempening 

(L.bancanus), aquades, asam asetat 

anhidrat, NaOH 10%, kloroform, 

kloroform beramoniak, asam sulfat 

pekat, etanol 70%, etil asetat, n-heksana, 

HCl pekat, pereaksi Dragendroff, 

pereaksi Mayer, DMSO, metanol, 

anisaldehid, silika gel 70-230 mesh, 

silika gel 60 GF254, pelat KLT GF254. 

b. Prosedur Penelitian 
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Penelitian oleh Lestari et al., (2019) 

telah melakukan uji fitokimia, ekstraksi 

sampel daun L. bancanus, dan tahap 

isolasi yang meliputi kromatografi 

vakum cair (KVC) dan kromatografi 

kolom flash. Diawali dengan preparasi 

sampel yaitu memisahkan bagian daun 

dari batang, dijemur dibawah sinar 

matahari dan ditumbuk halus. Sampel 

ditimbang beberapa kali sampai beratnya 

konstan yang mengindikasikan bahwa 

semua air yang terkandung dalam bahan 

sudah teruapkan semua, kemudian 

dilakukan ekstraksi dengan metode 

maserasi bertingkat. Maserasi yang 

dilakukan oleh Lestari et al., (2019) 

menggunakan pelarut n-heksana dan etil 

asetat, penggunaan pelarut dengan 

berbeda tingkat kepolarannya dilakukan 

untuk mendapatkan ekstrak dengan hasil 

yang optimal. Maserat yang diperoleh 

diuapkan menggunakan alat rotary 

evaporator, sehingga didapat ekstrak 

kental n-heksana dan etil asetat. 

Maserat yang sudah diuapkan 

kemudian dilakukan pemisahan dengan 

kromatografi vakum cair untuk 

memisahkan senyawa-senyawa yang ada 

didalamnya. Hasil pemisahan ekstrak n-

heksana diperoleh dengan total 11 fraksi. 

Pengelusian dilakukan 3 kali sehingga 

diperoleh fraksi A, B, dan C. Seluruh 

fraksi dilakukan uji KLT untuk 

mengetahui jumlah komponennya. Noda 

pada plat dilihat dengan lampu 

ultraviolet (UV) atau dengan reagen 

penampak noda. Noda yang 

menunjukkan nilai Rf sama bisa 

digabungkan  menjadi satu fraksi. 

Fraksi 2C ketika di uji KLT 

memiliki beberapa komponen senyawa 

didalamnya sehingga dilakukan 

pemisahan kromatografi kolom flash. 

Hasil pemisahan fraksi 2C diperoleh 9 

sub fraksi. Pengelusian dilakukan 2 kali 

sehingga diperoleh sub fraksi A dan B 

yang kemudian pada penelitian kali ini 

dilakukan pencarian senyawa lebih 

lanjut. 

c. Uji Kromatografi Lapis Tipis  

Sub fraksi 5A dan sub fraksi 5B di 

uji KLT secara bersamaan dengan 

perbandingan eluen n-heksana : etil 

asetat (9:1), didapatkan bentuk noda dan 

nilai Rf yang sama ketika dilihat dengan 

penampak noda anisaldehid. Sub fraksi 

5A dan sub fraksi 5B digabungkan dalam 

vial menjadi 1 fraksi dan dilakukan 

rekristalisasi. 

d. Rekristalisasi Metabolit Sekunder 

Rekristalisasi bertujuan untuk 

memurnikan padatan atau kristal yang 
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terbentuk. Rekristalisasi dilakukan 

dengan cara melarutkan padatan atau 

kristal dalam suatu pelarut yang 

melarutkan dalam keadaan panas tetapi 

tidak melarutkan dalam keadaan dingin 

yang bertujuan untuk menghilangkan 

pengotor-pengotor yang terdapat dalam 

padatan atau kristal sehingga diperoleh 

senyawa yang lebih murni. Sub fraksi 5 

gabungan di rekristalisasi dengan pelarut 

metanol, setelah larut dalam keadaan 

panas kemudian diendapkan pada suhu 

ruang dan pelarut dipipet kembali agar 

didapatkan kristal yang bebas pengotor. 

Hasil rekristalisasi ini diuji kembali 

kemurniannya dengan KLT 

menggunakan perbandingan eluen n-

heksana : etil asetat (9:1) dan dilakukan 

uji titik leleh. 

e. Pengukuran Titik Leleh 

Pengukuran titik leleh dari senyawa 

murni dilakukan dengan menggunakan 

alat pengukuran titik leleh Fisher John. 

Mula-mula alat dinyalakan kemudian 

kristal senyawa SF5 diletakkan diantara 

dua pelat kaca dan diletakkan diatas pelat 

logam alat. Temperatur dicatat dengan 

cara pembacaan skala termometer yang 

terpasang pada alat sampai senyawa 

meleleh semua. Harga range titik lebur ≤ 

2 oC menunjukkan bahwa kristal 

senyawa sudah murni. Kemudian 

senyawa murni dikarakterisasi dengan 

spektroskopi FT-IR. 

 

f. Uji Toksisitas 

Uji toksisitas dilakukan dengan 

menggunakan metode BSLT sebanyak 3 

kali pengulangan. Vial yang digunakan 

untuk uji toksisitas dikalibrasi dengan 

standar volume 5 mL. Sampel uji LB-H-

06 sebanyak 2 mg dilarutkan dengan 

kloroform sebanyak 2 mL maka 

didapatkan larutan induk senyawa uji 

dengan konsentrasi 100 ppm. Larutan 

induk dipipet sebanyak 0,5 mL kedalam 

3 vial sehingga konsentrasi dalam 100 

ppm. Kemudian larutan induk 

ditambahkan kloroform hingga 5 mL. 

Larutan induk dipipet sebanyak 0,5 mL 

kedalam 3 vial sehingga konsentrasi 

menjadi 10 ppm. Pengenceran 

selanjutnya larutan induk ditambahkan 

pelarut kloroform sebanyak 5 mL dan 

dipipet sebanyak 0,5 mL dimasukkan 

dalam 3 vial sehingga konsentrasi 

menjadi 1 ppm. 

Hasil pengenceran yang sudah 

menguap dan kering ditambahkan 

pelarut DMSO sebanyak 5 μL dan 

sedikit air laut. Kemudian kedalam vial 

dimasukkan 10 ekor larva udang dan 

ditambahkan air laut sampai batas 5 mL. 
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Kemudian kematian larva udang diamati 

setelah 24 jam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian Lestari et al.,(2019) 

didapatkan senyawa pada tahap 

kromatografi vakum cair (KVC), 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan 

isolasi lebih lanjut ke tahap kromatografi 

kolom flash sehingga didapatkan sub 

fraksi dari fraksi yang dihasilkan pada 

KVC. Penelitian Lestari et al.,(2019) 

mengisolasi fraksi n-heksana dan etil 

asetat. Penggunaan berbagai jenis 

pelarut dengan berbeda tingkat 

kepolarannya dilakukan untuk 

mendapatkan ekstrak dengan hasil yang 

lebih optimal. Pelarut n-heksana untuk 

melarutkan lemak dan senyawa-senyawa 

non polar dan etil asetat untuk 

melarutkan senyawa-senyawa semi polar 

yang terdapat dalam daun mempening 

(L. bancanus). Pada penelitian ini hanya 

mengisolasi fraksi n-heksana 

dikarenakan bioaktivitas toksisitasnya 

lebih baik dibandingkan fraksi etil asetat, 

sehingga memungkinkan memiliki 

potensi obat yang lebih baik. 

Daun L. bancanus dianalisis dengan 

uji fitokimia yang merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui kandungan 

senyawa metabolit sekunder dalam suatu 

tumbuhan. Senyawa metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh tumbuhan 

digunakan untuk mempertahankan diri 

dari serangan hama dan serangga. 

Analisis ini berguna untuk menentukan 

golongan utama dari senyawa-senyawa 

aktif dari daun L. bancanus yang 

meliputi uji alkaloid, flavonoid, 

terpenoid / steroid, fenolik, dan saponin. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

tumbuhan L. bancanus mengandung 

senyawa flavonoid, terpenoid/steroid, 

fenolik, dan saponin. Uji fitokimia 

tersebut telah dibuktikan pada penelitian 

Lestari et al.,(2019). 

Maserat n-heksana yang diperoleh 

pada penelitian sebelumnya sebanyak 

160 gram dari 10 kg daun L. bancanus 

dengan rendemen 1,6%. Rendemen 

menyatakan perbandingan jumlah 

(kuantitas) ekstrak yang dihasilkan dari 

ekstraksi tanaman, semakin tinggi nilai 

rendemen yang dihasilkan menandakan 

nilai ekstrak yang dihasilkan semakin 

banyak. 

a. Isolasi dan Pemurnian Senyawa 

dari Fraksi n-heksana 
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Isolasi lanjutan dilakukan pada sub 

fraksi 5A dan sub fraksi 5B yang di KLT 

bersamaan dengan perbandingan eluen 

n-heksana : etil asetat (9:1) memiliki 

bentuk noda dan Rf yang sama ketika 

dilihat dengan penampak noda 

anisaldehid, hal ini memungkinkan 

bahwa SF 5A dan SF 5B adalah senyawa 

yang sama. SF 5A dan SF 5B 

digabungkan menjadi 1 fraksi dan 

direkristalisasi untuk menghilangkan 

pengotor yang masih terdapat pada 

senyawa. Rekristalisasi kristal senyawa 

dilakukan untuk memurnikan senyawa 

berdasarkan pada perbedaan daya larut 

antara senyawa yang dimurnikan dengan 

pengotornya pada suatu pelarut tertentu. 

Pelarut yang digunakan adalah metanol 

yang melarutkan dalam keadaan panas, 

ketika didinginkan pada suhu ruang 

kristal akan mengendap (terbentuk 

kembali) sedangkan pengotor larut pada 

metanol. Pelarut dipisahkan dari kristal 

dengan cara dipipet dan kristal dilakukan 

KLT kembali untuk memastikan 

senyawa sudah murni. 

Plat KLT dilihat dengan penampak 

noda anisaldehid, didapatkan satu noda 

yang menandakan senyawa murni. 

Kristal senyawa yang didapatkan 

bewarna putih dengan berat 3,3263 gram 

dan diberi kode LB-H-06. Kemudian 

kristal dilakukan uji titik leleh dan 

didapatkan titik leleh 178-179ᵒC. 

Rentang titik leleh adalah 1ᵒC sehingga 

dapat dinyatakan bahwa senyawa 

tersebut murni. 

b. Karakterisasi dengan 

Spektroskopi FT-IR 

Spektrum inframerah senyawa LB-

H-06 menunjukkan adanya pita serapan 

pada bilangan gelombang 3445 cm-1 

yang menunjukkan adanya gugus O-H 

(alkohol free), 2991 cm-1, 2870 cm-1 

menandakan adanya gugus C-H 

(alkana), 1705, cm-1 menandakan adanya 

gugus C=O (golongan senyawa keton 

alifatik pada sikloheksanon atau 

siklopentanon), 1644 cm-1 menandakan 

adanya gugus C=C (alkena 

terkonjugasi), 1451 cm-1, 1375 cm-1 

menandakan adanya C-H alkana 

(kelompok metil), 1181 cm-1, 1138 cm-1, 

1065 cm-1 menandakan adanya gugus C-

O (golongan senyawa vinil eter). 

Spektrum IR dapat dilihat pada Gambar  

1. 

c. Hasil Uji Toksisitas dengan 

Metoda BSLT 

Uji toksisitas metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas toksik dari senyawa 
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murni LB-H-06. Metode ini menentukan 

nilai LC50 yaitu nilai yang menunjukkan 

kemampuan konsentrasi yang dapat 

mematikan 50% populasi larva udang 

Artemia Salina. Uji ini dilakukan 3 kali 

pengulangan dan dengan 3 variasi 

konsentrasi yaitu 100,10, dan 1 ppm. 

Data kematian larva yang diperoleh 

dapat dilihat pada Tabel 1 yang 

menunjukkan pada konsentrasi 100 ppm 

kematian larva 100% dengan probit 8,09, 

pada konsentrasi 10 ppm kematian larva 

16,66% dengan probit 4,01, pada 

konsentrasi 1 ppm 3,33% dengan probit 

3,12. Data tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi senyawa 

maka semakin tinggi % kematian larva 

atau probabilitas unit (probit). Nilai LC50 

ini   didapatkan dengan cara 

memasukkan nilai y = 5 ke dalam 

persamaan regresi y=ax + b yaitu 

y=2,485x + 2,5883 berdasarkan analisis 

probit pada Gambar 2, sehingga 

didapatkan nilai LC50 senyawa LB-H-06 

yaitu 9,34 ppm. Suatu senyawa 

dikatakan memiliki aktivitas toksik jika 

mempunyai nilai LC50 < 100 ppm.  

Berdasarkan nilai LC50 pada 

senyawa LB-H-06 menunjukkan potensi 

aktivitas toksisitas yang sangat baik 

terhadap hewan uji larva A.salina Leach. 

sehingga senyawa ini dapat digunakan 

sebagai kandidat untuk uji aktivitas 

sitotoksik.

 

Gambar 1. Spektrum IR senyawa LB-H-06 
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Tabel 3. Hasil Uji Toksisitas Senyawa LB-H-06 

Konsentrasi  Pengulangan  Rata-rata % Log 

konsentrasi 

Nilai probit 

1 2 3 

[100] 10 10 10 10 100 2 8,09 

[10] 4 1 0 1,66 16,6 1 4,01 

[1] 1 0 0 0,33 3,3 0 3,12 

 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan antara Log Konsentrasi dengan Nilai Probit 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap tumbuhan mempening (L. 

bancanus) dapat disimpulkan bahwa 

hasil isolasi ekstrak n-heksana diperoleh 

senyawa LB-H-06 dengan berat 3,3263 

gram, berupa kristal berwarna putih yang 

memiliki rentang titik leleh 178-179ᵒC. 

Hasil  spektroskopi FT-IR menunjukkan 

adanya gugus O-H, C-H alkana, C=O, 

C=C, dan C-O. Hasil uji toksisitas 

menunjukkan bahwa senyawa LB-H-06 

bersifat sangat toksik dengan nilai LC50 

9,34 ppm. 
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