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ABSTRACT 

Rhizophora mucronata is type of mangrove that has diverse secondary 

metabolites, such us alkaloids, flavonoids, tannins and phenol compounds. The 

purpose of this study was to isolate secondary metabolites and to determine 

toxicity test by BSLT method. Leave extraction was carried out using ethanol and 

then fractionated with n-hexane. The fractionation produced 40 g dark green. 

Crude n-hexane extract was separated using liquid vacuum chromatography and 6 

fractions produced. White crystals were isolated from second fraction of n-hexane 

with melting poin of 236-238 oC. The crystals were characterized using UV and 

FT-IR spectroscopy. UV spectrum of RmHF2 indicated absorption at λmax 292 

nm. The FT-IR absorption spectrum showed absorption peaks at 1031 (C-O),1376 

(C-H) methyl, 1463 (C-H) methylen,1605 (C=C), 1697 (C=O) dan 2942 cm-1 (C-

H aliphatic). The result of toxicity test by BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) 

method on that crude extract was non-toxic with LC50 value of 841395 ppm. 

Keyword: isolation, rhizophora mucronata, toxicity  

ABSTRAK 

Rhizophora mucronata merupakan salah satu jenis mangrove yang memiliki 

senyawa metabolit sekunder yang beragam, seperti senyawa alkaloid, flavonoid, 

tanin serta senyawa fenol lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu isolasi metabolit 

sekunder daun bakau Rhizophora mucronata serta uji toksisitas dengan 

menggunakan metode BSLT. Daun Rhizophora mucronata diekstrak dengan 

metode maserasi menggunakan etanol dan difraksinasi dengan pelarut n-heksana. 

Hasil fraksinasi diperoleh ekstrak kasar sebanyak 40 g yang berwarna hijau pekat. 

Ekstrak kasar n-heksana kemudian dilakukan pemisahan menggunakan 

kromatografi vakum cair dan menghasilkan 6 fraksi. Fraksi 2 ekstrak n-heksana 

menghasilkan senyawa murni dalam bentuk kristal berwarna putih dengan titik 

leleh 236-238 oC. Kristal tersebut dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer 

UV dan FT-IR. Hasil spektroskopi UV senyawa RmHF2 menunjukkan terjadinya 

serapan pada λmax 292 nm. Sedangkan pada spektroskopi FT-IR menunjukkan 

adanya serapan pada bilangan gelombang 1031 (C-O), 1376 (C-H) metil, 1463 
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(C-H) metilen,1605 (C=C), 1697 (C=O) dan 2942 cm-1 (C-H alifatik). Hasil uji 

toksisitas dengan metode BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) terhadap ekstrak 

kasar n-heksana dari daun Rhizophora mucronata bersifat tidak toksik dengan 

LC50 sebesar 841395 ppm 

Kata kunci: isolasi, rhizophora mucronata, toksisitas   

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

yang memiliki kawasan pesisir 

pantai sangat luas yang ditumbuhi 

berbagai jenis tumbuhan pantai. 

Salah satu contoh tumbuhan pantai 

yang banyak dijumpai adalah 

mangrove. Mangrove terdiri atas 

berbagai jenis seperti semak, palma, 

dan tumbuhan paku-pakuan. Secara 

umum hutan mangrove yang masih 

utuh terdiri dari jenis-jenis vegetasi 

dominan yang diklasifikasikan ke 

dalam empat famili yaitu 

Rhizoporaceae, Avicenaceae, 

Sonneratiaceae, dan Ceriops. 

(Bengen, 2001). 

Dari keseluruhan mangrove 

di dunia, Indonesia memiliki 

kawasan terluas (3,189 juta hektar), 

diikuti oleh Brazil (1,300 juta 

hektar), Australia (0,991 juta hektar) 

dan Meksiko (0,77 juta hektar). Luas 

mangrove Indonesia diperkirakan 

sekitar 20,9% dari total mangrove 

dunia (Spalding, et al, 2010). 

Menurut Soemodihardjo et al. 

(1993), jenis mangrove di Indonesia 

terdiri dari 15 famili, 18 genus, 41 

spesies mangrove sejati, dan 116 

spesies asosiasi mangrove. Salah satu 

dari spesies yang banyak ditemukan 

di Indonesia adalah Rhizophora 

mucronata Lam atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan bakau hitam. 

Batang dari Rhizophora mucronata 

umumnya digunakan oleh 

masyarakat pesisir sebagai bahan 

kayu bakar, bangunan, dan pembuat 

kapal. Mangrove memiliki aktivitas 

sebagai antimikroba, antifungi, 

antivirus, antitumor, insektisida dan 

antileukemia (Soetarno, 2000). 

Rhizophora mucronata 

merupakan salah satu tanaman 

mangrove yang memiliki nama 

daerah bakau hitam, atau bakau 

gundul, bakau genjah, hingga bakau 

bangko. Buah dan daun bakau hitam 

sudah banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat terutama dalam bentuk 

tepung, sebagai campuran dalam 

pembuatan kerupuk dan pakan ikan.  

Daun Rhizophora mucronata 

mengandung 2-(2-etoksi) etanol, 

benzophenon, senyawa fenolik 

golongan flavonoid, asam fenolat, 

tanin dihidroflavonol, asam kafeat, 

asam vanilat, asam p-hidroksi 

benzoat, alkaloid, kumarin,  

polifenol, quinon, resin, saponin, 

fitosterol, xanthoprotin, pigmen 

(klorofil, karotenoid) dan gula 

(Babuselvam et al., 2012) 

Akhir-akhir ini pencarian 

akan sumber kandungan senyawa 

bioaktif terus menerus dilakukan 

seiring dengan semakin bertambah 

banyaknya penyakit-penyakit baru 

yang bermunculan, seperti penyakit 
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infeksi, kanker dan beberapa 

penyakit lainnya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan beberapa penelitian 

tentang kandungan senyawa bioaktif. 

Adapun cara untuk mengetahui suatu 

tumbuhan memiliki kandungan 

senyawa bioaktif yang berpotensi 

sebagai antikanker adalah dengan 

melakukan penelitian awal. 

Penelitian ini sebagai indikator awal 

dalam pengujian sitotoksik. Meyer et 

al. (1982), mengemukakan bahwa 

salah satu metode awal untuk uji 

sitotoksik adalah BSLT (Brine 

Shrimp Lethality Test). 
Uji toksisitas dengan 

menggunakan metode BSLT 

bertujuan untuk menentukan 

potensial suatu senyawa sebagai 

racun dengan mengetahui tingkat 

toksisitas dari suatu ekstrak, seperti 

ekstrak mangrove. Fajarningsih et al. 

(2006), menyebutkan bahwa uji 

toksisitas dengan metode BSLT 

dapat dilakukan dengan cepat, murah 

dan mudah, sehingga banyak 

digunakan sebagai tahapan awal 

(skrining) dalam penapisan ekstrak 

bahan aktif. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: seperangkat 

alat destilasi, neraca analitik, satu 

unit rotary evaporator (Heidolph 

2000), blender, kolom VLC, alat 

penentuan titik leleh Fisher Johns, 

lampu UV (254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-Vis), 

spektrofotometer IR (Shimadzu, IR 

Prestige-21), chamber, vial, pipa 

kapiler, lumpang, hot plate, lampu 

UV model UVL-56, pipet mikro, dan 

peralatan gelas yang biasa  di 

Laboratorium kimia yang 

disesuaikan dengan prosedur kerja. 

 Bahan yang digunakan adalah 

daun tanaman Rhizopora mucronata, 

n-heksana, etanol, etil asetat, DMSO, 

kloroform, serium sulfat silika   gel   

60 (70-230   mesh), plat KLT GF254, 

benur Artemia salina Leach, air laut, 

alumunium foil dan akuades. 

b. Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan dengan 

metode maserasi. Serbuk daun 

Rhizophora mucronata sebanyak 5 

kg direndam dalam beberapa botol 

dengan pelarut etanol selama 24 jam, 

kemudian disaring. Proses ekstraksi 

(maserasi) dilakukan berulang 

sebanyak lima kali pengulangan. 

Maserat yang diperoleh difraksinasi 

dengan menggunakan pelarut n-

heksana berulang kali, kemudian 

dilakukan pemisahan pelarutnya 

menggunakan alat rotary evaporator. 

Ekstrak ini diuji dengan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

untuk menentukan jumlah komponen 

dan eluen yang sesuai untuk 

pemisahan dengan VLC (Vacuum 

Liquid Chromatography). 

c. Pemisahan dengan 

Kromatografi Vacum Cair 

Proses pemisahan senyawa-

senyawa yang ada dalam ekstrak n-

heksana dilakukan fraksinasi dengan 

menggunakan VLC. Kolom VLC 

diisi dengan silika gel 60 GF254 
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hingga mencapai ketinggian lebih 

kurang 10 cm. Pengisian kolom 

dilakukan dalam keadaan vakum, 

agar diperoleh kerapatan maksimum. 

Ekstrak kasar n-heksana diambil 

sebanyak 15 gram dilakukan 

preadsorpsi dan dimasukkan ke 

dalam kolom. Selanjutnya dielusi 

secara bergradien menggunakan 

pelarut  n-heksana-etil asetat 

(90:10%), n-heksana-etil asetat 

(80:20%), n-heksana-etil asetat 

(60:40%), n-heksana-etil asetat 

(40:60%), n-heksana-etil asetat 

(20:80%), sampai dengan etil asetat 

(100%). 

d. Reksristalisasi 

Hasil fraksi berbentuk kristal 

yang masih kotor dilakukan 

rekristalisasi untuk menghilangkan 

pengotor sehingga didapatkan 

senyawa yang murni. Cara 

melakukan rekristalisasi adalah 

dengan melarutkan kristal (zat padat) 

yang akan direkristalisasi dalam 

pelarut yang melarutkan kristal 

dengan baik dalam keadaan panas 

dan tidak larut dalam keadaan 

dingin. Filtrat yang didapat 

kemudian didinginkan sampai 

terbentuk kristal yang sempurna. 

Kristal disaring dengan penyaring 

buchner dan dicuci dengan pelarut 

yang dingin dan dikeringkan 

e. Karakterisasi 

 Analisis senyawa hasil pemisahan 

dengan KLT dilakukan dengan 

spektrofotometer UV-Vis dan 

spektrofotometer FT-IR. Jumlah 

gugus fungsi yang terdapat dalam 

senyawa ditunjukkan oleh jumlah 

puncak (peak) pada spektrum FT-IR. 

f. Uji Toksistas dengan Metode 

BSLT (Brine Shrimp Lethality 

Test) 

 Vial uji dikalibrasi sebanyak 9 

vial. Pengujian dilakukan dengan 

konsentrasi 1000, 100, 10 ppm. 

Sebanyak 2 mg senyawa murni yang 

akan diuji dilarutkan dalam 2 ml 

kloroform, maka didapatkan larutan 

induk senyawa murni yang akan diuji 

dengan konsentrasi 10.000 ppm, 

kemudian dipipet larutan induk ini 

sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke 

dalam vial dan ditambahkan 

kloroform hingga batas kalibrasi 

maka akan diperoleh larutan I 

dengan konsentrasi 1000 ppm. Untuk 

konsentrasi 100 ppm (larutan II) 

dipipet 0,5 ml larutan I kemudian 

ditambahkan kloroform hingga batas 

kalibrasi. Sedangkan untuk 

konsentrasi 10 ppm (larutan III) 

dipipet 0,5 ml larutan II kemudian 

ditambahkan kloroform sampai batas 

kalibrasi. Kemudian masing-masing 

larutan dipipet sebanyak 0,5 ml 

dimasukkan ke dalam vial uji dengan 

pengulangan masing-masing 3 kali. 

 Masing-masing vial uji dibiarkan 

pelarutnya menguap, larutkan 

kembali senyawa uji dengan 50 µl 

DMSO, selanjutnya air laut 

ditambahkan  hingga mencapai batas 

kalibrasi. Larva udang dimasukan 

pada masing-masing vial sebanyak 

10 ekor. air laut ditambahkan  

beberapa tetes hingga batas kalibrasi, 

kematian larva udang diamati setelah 

24 jam. Data yang dihasilkan dapat 
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dihitung nilai LC50 dengan metode 

kurva menggunakan tabel probit. 

Pada kontrol, 50 µl DMSO dipipet 

dengan pipet mikro ke dalam vial uji, 

tambahkan air laut hampir mencapai 

batas kalibrasi. Masukkan larva A. 

salina 10 ekor. Tambahkan lagi air 

laut beberapa tetes hingga batas 

kalibrasi. 

 Pengaruh pemberian esktrak 

n-heksana terhadap larva Artemia 

salina Leach ditentukan melalui 

perhitungan statistik dengan analisis 

probit. Perhitungan ini dilakukan 

dengan membandingkan antara larva 

yang mati terhadap larva 

keseluruhan, sehingga diperoleh 

persentase (%) kematian. Kemudian 

dilihat dalam tabel nilai probitnya. 

Nilai probit tersebut kemudian 

dimasukkan ke persamaan regresi 

sehingga dapat diperoleh nilai LC50. 

Persamaan regresi: 

y = ax + b 

LC50 = anti log x 

Keterangan : 

x : log konsentrasi  

y : nilai probit 

a : intercept (garis potong) 

b : slope (kemiringan dari garis 

reresi linear) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tumbuhan bakau  

(Rhizophora mucronata) diperoleh 

dari kota Dumai, Provinsi Riau dan 

dideterminasi dilaboratorium Botani 

jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Riau. Bagian tumbuhan yang 

digunakan adalah daun. Daun 

dipisahkan dari batangnya dan dicuci 

dengan air untuk menghilangkan 

kotoran, lalu dikeringkan dengan 

cara diangin-anginkan pada suhu 

kamar. Kemudian dihaluskan dengan 

blender sampai menjadi bubuk atau 

serbuk. Hal ini bertujuan untuk 

memperbesar luas permukaan 

sampel, sehingga kontak antara 

pelarut dengan partikel tanaman 

semakin besar dan proses ekstraksi 

pun dapat berjalan lebih maksimal 

dan juga memperbesar kelarutan 

senyawa kimia yang ada pada 

sampel.  

 Serbuk kering daun 

tumbuhan tersebut kemudian 

dimaserasi dengan pelarut etanol, 

maserasi ini dilakukan selama 24 

jam. Proses ini diulangi 5 kali untuk 

mendapatkan hasil ekstraksi yang 

maksimal. Maserasi merupakan 

proses perendaman sampel dengan 

pelarut organik. Metode maserasi 

dipilih karena metode ini dapat 

dilakukan pada suhu ruang, biaya 

yang murah dibandingkan metode 

lainnya dan menggunakan alat yang 

sederhana. Hasil maserat yang 

didapatkan kemudian disaring 

menggunkana kain kasa dan 

dilakukan proses dekantasi yaitu 

ekstrak dipisahkan dengan pelarut. 

Pelarutnya diuapkan dengan 

menggunakan alat rotary evaporator. 

Sehingga diproleh ekstrak kental 

etanol berwarna coklat kemerahan 

sebanyak 3 L 

 Ekstrak etanol kemudian 

difraksinasi menggunakan pelarut n-

heksana. pemilihan pelarut dalam 

proses ini didasarkan pada dua 
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pelarut yang tidak saling bercampur. 

Proses ini dilakukan berulang sampai 

hasil fraksinasi bening. Hasil 

fraksinasi n-heksana yang didapatkan 

kemudian dipisahkan pelarutnya 

dengan menggunakan alat rotary 

evaporator. Sehingga diperoleh 

ekstrak kasar n-heksana berwarna 

hijau pekat sebanyak 40 g. Ekstrak 

kental n-heksana kemudian di 

kromatografi lapis tipis (KLT). Hal 

ini dilakukan untuk mendapatkan 

eluen yang baik untuk proses VLC 

(Vacuum Liquid Chromatography) 

dan  melihat  pola pemisahan yang 

baik serta mengetahui jumlah 

komponen yang terdapat dalam 

ekstrak tersebut. Analisis 

kromatografi lapis tipis menunjukan 

beberapa noda dengan eluen n-

heksana:etil asetat (4:1) dan 

menggunakan penampak noda 

cerium sulfat. Hasil analisis KLT 

dengan eluen tersebut menampakan 

beberapa komponen senyawa kimia 

yang terkandung dalam ekstrak n-

heksana. 

 Ekstrak kental n-heksana 

dilakukan pemisahan dengan 

menggunakan VLC (Vacuum Liquid 

Chromatography). Fase diam yang 

digunakan yaitu silika gel 60 GF254 

setinggi lebih kurang 10 cm dan 

diameter kolom 5 cm. Sebelum 

ekstrak n-heksana dimasukkan ke 

kolom, terlebih dahulu dipreabsorpsi 

yang bertujuan agar silika gel 

menyerap senyawa yang ada di 

dalam sampel secara merata dan 

homogen dengan fasa diam sehingga 

proses pemisahan menjadi lebih baik 

ketika dilakukan proses elusi. 

Ekstrak n-heksana dipreabsorbsi 

sebanyak 15 g. Sistem fase gerak 

yang digunakan yaitu campuran 

pelarut n-heksana dan etil asetat yang 

kepolaranya dinaikkan secara 

bertahap. Masing- masing fase gerak 

digunakan sebanyak 250 ml. 

 Fraksinasi pertama dengan 

mengaliri kolom dengan fase gerak 

n-heksana sebanyak 250 ml. Pelarut 

yang menetes ditampung di dalam 

erlenmayer dan sebelumnya sudah 

diberi nomor. Fraksinasi dilakukan 

hingga fase gerak mencapai gradien 

akhir yaitu etil asetat 100% dan 

menghasilkan 6 fraksi. 

 Hasil pemisahan VLC 

(Vacuum Liquid Chromatography) 

fraksi F2 diperoleh senyawa dalam 

bentuk kristal. Kristal yang 

didapatkan disaring menggunakan 

corong Buchner. Kemudian dicuci 

dan direkristalisasi dengan pelarut 

etil asetat. Hasil rekristalisasi 

tersebut menghasilkan kristal 

berwarna putih (8 mg) dan diberi 

kode RmHF2. Kristal yang diperoleh 

selanjutnya diuji kemurnianya 

dengan KLT dan titik leleh dengan 

mengunakan alat Fisher Johns. 

Analisis KLT kristal RmHF2 

menunjukan satu noda 

menggungakan kloroform:n-heksana 

dengan perbandingan 6:4 didapatkan 

nilai Rf  0,6. Kristal RmHF2 meleleh  

pada suhu 236-238 oC.   

 Karakterisasi senyawa 

RmHF2 menggunakan spektroskopi 

UV dengan pelarut kloroform 

(Gambar 1). Hasil analisis senyawa 
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dengan spektroskopi UV 

menghasilkan serapan maksimum 

yaitu 292 nm .Hal ini menunjukan 

bahwa senyawa tersebut memiliki 

ikatan rangkap C=C terkonjugasi. 

Karakterisasi dilanjutkan dengan 

menggunakan spektroskopi FT-IR 

untuk melihat gugus fungsi yang 

terdapat pada senyawa tersebut 

(Gambar 2). Hasil dari spektroskopi 

FT-IR dapat diprediksi bahwa 

senyawa ini memiliki gugus-gugus 

fungsi antara lain pada bilangan 

gelombang 1031 cm-1  yang 

mengindikasikan gugus C-O, pada 

bilangan gelombang 1376 cm-1 yang 

mengindikasikan gugus C-H (metil), 

pada bilangan gelombang 1463 cm-1 

yang mengindikasikan gugus C-H 

(metilen), pada bilangan gelombang 

1605 cm-1  yang mengindikasikan 

gugusC=C, pada bilangan 

gelombang 1697 cm-1  yang 

mengindikasikan gugus C=O dan 

pada bilangan 2942 cm-1 yang 

mengindikasikan adanya gugus C-H 

alifatik. Hasil data spektrum infra 

merah dapat disimpulkan bahwa dari 

senyawa ini memiliki gugus C-O, C-

H, C=C, C=O dan C-H alifatik. 

Ekstrak n-heksana dari daun 

Rhizophora mucronata dilakukan uji 

toksisitas dengan menggunakan 

metode BSLT. Metode BSLT ini 

menggunakan hewan uji larva udang 

laut Artemia salina Leach. Hewan ini 

dipilih karena memiliki sensitifitas 

yang tinggi terhadap senyawa toksik. 

Hasil uji toksisitas ekstrak n-heksana 

dari daun Rhizophora mucronata 

dapat dilihat pada Tabel 1. Menurut 

Mayer et al., (1982), suatu ekstrak 

dianggap sangat toksik bila memiliki 

nilai LC50 di bawah 30 ppm, 

dianggap toksik bila memiliki nilai 

LC50 30-1000 ppm, dan dianggap 

tidak toksik bila nilai LC50 diatas 

1000 ppm. Hal ini menunjukkan 

bahwa ekstrak kasar n-heksana 

Rhizophora mucronata tersebut 

bersifat tidak toksik karena memiliki 

nilai LC50 sebesar 841395 ppm.

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak n-heksana daun bakau (Rhizophora 

mucronata) 

Ekstrak 
 

(ppm) 

Jumlah 

larva 

pervial 

Jumlah larva 

udang mati % 

Kematian 

Nilai 

probit 

Log 

Konsentrasi 

I II III Jumlah 

Kontrol 

negative 
0 10 0 0 0 - - 

 

- 

 

- 

n-

heksana 

1000 

100 

10 

10 

10 

10 

5 

3 

0 

2 

1 

2 

0 

1 

2 

7 

5 

4 

23,3 

16,7 

13,3 

4,2614,006 

3,874 

3 

2 

1 

  Nilai LC50 = 841395 ppm 
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Gambar 1. Spektrum Uv senyawa RmHF2 

Gambar 2. Spektrum FT-IR senyawa RmHF2 

 

 

KESIMPULAN 

 Senyawa metabolit sekunder 

dari ekstrak n-heksana daun 

Rhizopora mucronata telah berhasil 

diisolasi yang yang diberi nama 

senyawa RmHF2 dengan berat 8 mg. 

Hasil uji toksisitas Ekstrak n-heksana 

dari daun Rhizophora mucronata 

menunjukkan bahwa senyawa ini 

bersifat tidak toksik karena memiliki 

nilai LC50 sebesar 841395 ppm. 
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