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ABSTRACT 

V. elongata Sw ferns is one of the fern plants known as ahaka fern area wich is widely 

distributed in kampar and pelalawan, Riau Province. The study was to isolate and 

then characterize the pure compounds obtained from extract n-hexana and to 

determine the toxicity of the secondary metabolites compound by the Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) method. Extraction techniques were applied by using 

maceration method with methanol, continued fractionation by partition using n-

hexane. Secondary metabolites compounds were separated by using liquid 

chromatography and flash chromatography, then the pure compounds were 

characterized by FTIR. A compound obtained the result of isolation in the form of the 

brownish white amorphous solid with melting point of 219-221˚C. Of toxicity test 

that is good on n-hexane extract with the value of the LC₅ₒ was showed 161,163 

µg/mL, from the data above was concluded that compound was toxic. 
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ABSTRAK 

Tumbuhan paku V. elongata Sw salah satu tumbuhan paku yang dikenal dengan nama 

daerah paku ahaka banyak tersebar di daerah Kampar dan Pelalawan, Provinsi Riau. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa murni 

yang diperoleh dari ekstrak n-heksana serta menentukan toksisitas senyawa metabolit 

sekunder dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Teknik ekstraksi 

dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol, kemudian 

dilanjutkan fraksinasi secara partisi menggunakan pelarut n-heksana. Senyawa 

metabolit sekunder dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi vakum cair dan 

flash chromatography lalu senyawa murni dikarakterisasi menggunakan FTIR. 

Senyawa yang didapat hasil isolasi berupa endapan bewarna putih kecoklatan dengan 

titik leleh 219 - 221 ˚C. Hasil uji toksisitas menunjukkan aktivitas yang cukup baik 

pada ekstrak n-heksana dengan nilai LC₅₀ yang diperoleh yaitu 161,163 µg/mL, 

melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa senyawa bersifat toksik. 

Kata kunci :  Ekstraksi, Partisi, V.elongata sw 
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PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara 

dengan keanekaragaman hayati 

tertinggi di dunia. Di hutan Indonesia 

terdapat sekitar 1300 jenis tumbuhan 

yang berkhasiat sebagai obat 

(Handayani, 2007). Salah satu jenis 

tumbuhan yang banyak  dijumpai di 

hutan tropis Indonesia adalah jenis 

paku epifit. Ukurannya bervariasi 

mulai dari yang sangat kecil (mikro 

epifit) sampai berbentuk koloni yang 

beratnya dapat mencapai beberapa ton 

dan membungkus hampir seluruh 

bagian tumbuhan inangnya (Sujalu, 

2007). Tumbuhan paku dapat 

dikatakan sebagai tanaman epifit yang 

hidupnya menempel pada tumbuhan 

lain dan termasuk tumbuhan yang 

dapat dibedakan antara akar, batang, 

dan daun, berukuran lebih kecil dari 

tumbuhan penopang atau inang, tetapi 

tidak menimbulkan kerugian terhadap 

tumbuhan penopang (Prastyo et al., 

2015). 

Vittaria adalah genus pakis yang 

terdiri dari empat spesies salah satunya 

V. elongata Sw yang termasuk 

kedalam keluarga Vittariaceae. V. 

elongata merupakan paku epifit yang 

tumbuh pada iklim sedang (Sathish et 

al. 2014). Vittaria merupakan epifit 

tropis dan sub-tropis yang bercabang 

dan pertumbuhan yang tidak pasti  

(Saenz et al., 1976). 

Tumbuhan paku yang banyak di 

jumpai di daerah Indonesia termasuk 

di daerah Kampar dan Pelalawan 

Provinsi Riau adalah V. elongata Sw 

dan dikenal dengan nama daerah paku 

ahaka. Tumbuhan ini merupakan 

tumbuhan yang menyukai tempat yang 

lembab dan tumbuh menempel pada 

batang pohon yang berlumut (Lestari, 

2018). Paku ini mempunyai akar, 

tumbuh menjalar, daun panjang, dan 

tunggal (Purnawati et al., 2014). 

Dari penelusuran literatur, 

tumbuhan ini belum banyak dikaji 

secara intensif terutama yang terdapat 

di Provinsi Riau. Paku ahaka 

digunakan sebagai obat tradisional di 

India untuk nyeri lutut dan nyeri 

teraupeutik dengan cara ditumbuk dan 

dijadikan pasta obat oles (Thirupathi 

dan Karthikeyan, 2015).  Berdasarkan 

penelitian Kormin (2016) sebelumnya 

telah diuji bioaktivitas terhadap spesies 

V. elongata yang berpotensi sebagai 

toksisitas terhadap ekstrak etanol yang 

memiliki nilai LC₅ₒ < 1000 µg/ml. 

maka dari itu pada penelitian ini 

dilakukan isolasi dan uji toksisitas 

senyawa metabolit sekunder terhadap 

tumbuhan paku ahaka dari ekstrak n- 

heksana yang diharapkan memiliki 

aktivitas toksisitas yang baik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah alu dan 

lumpang, 1 set alat destilasi, 

timbangan, ultrasonik, rotary 

evaporator, bejana kromatografi, pipa 

kapiler, peralatan kromatografi vakum 

cair, flash chromatography,  vial, 

corong pisah, dan spektroskopi FTIR, 
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serta peralatan gelas lainnya yang 

umum digunakan di Laboratorium 

Kimia FMIPA Universitas Riau. 

Adapun bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tumbuhan 

paku V.elongata Sw, pelarut metanol, 

etil asetat, n-heksana, diklorometana 

(DCM), Aquades, pelat KLT GF₂₅₄, 

Silika gel 60 GF₂₅₄, Silika gel GF₂₅₄,  

penampak noda ρ-anisaldehid dan 

DMSO 

b. Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 

Metabolit Sekunder 

T umbuhan paku V. elongata Sw 

dikeringanginkan dengan cara dijemur 

tanpa sinar matahari. Setelah kering, 

sampel diblender atau ditumbuk 

hingga halus. Selanjutnya sampel 

sebanyak 3 kg dimaserasi 

menggunakan pelarut metanol. 

Maserasi dilakukan selama 3x24 jam. 

Setiap 1x24 jam ekstrak disaring dan 

filtrat ditampung. Sebelum disaring 

sampel diultrasonifikasi selama 1 jam. 

Kemudian filtrat yang diperoleh di 

partisi dengan pelarut n-heksana 

dengan perbandingan tertentu dan di 

uapkan menggunakan rotary 

evaporator. 

c. Pemisahan dengan 

Kromatografi Vakum Cair 

Untuk memisahkan senyawa-

senyawa yang ada dalam ekstrak n-

heksana dilakukan fraksinasi dengan 

menggunakan kromatografi vakum 

cair. Kolom kromatografi vakum cair 

berdiameter 3 cm dan tinggi 20 cm 

diisi dengan silika gel hingga 

mencapai ketinggian ±12 cm. silika gel 

dalam kolom dibuat padat dan 

permukaannya jangan sampai kering. 

Agar diperoleh kepadatan maksimum, 

pengisian kolom dilakukan dalam 

keadaan vakum. Ekstrak kasar (21 

gram) diambil dan dilakukan 

preadsorpsi. Kemudian dimasukkan ke 

bagian atas penyerap pada kolom. 

Kolom dielusi meggunakan 

perbandingan pelarut dalam (150 ml) 

dimulai dari n-heksana 100%, n-

heksana : etil asetat (9:1 ; 8:2 ; 7:3 ; 

6:4 ; 5:5 ; 4:6 ; 3:7 ; 2:8 ; 1:9), hingga 

etil asetat 100%, etil asetat : metanol 

(9.5:0.5 ; 9:1 ; 8.5:1.5 ; 8:2 ; 7.5:2.5 ; 

7:3 ; 6.5:3.5 ; 5:5). Hasil elusi 

ditampung dalam erlenmeyer 

kemudian diuapkan hingga kering dan 

dimasukkan kedalam vial yang 

beratnya sudah diketahui sebelumnya. 

Vial diberi nomor untuk memudahkan 

pengujian selanjutnya. Fraksi-fraksi 

hasil pemisahan kromatografi kolom 

vakum cair dilakukan uji KLT untuk 

menentukan fraksi gabungan. 

d. Pemisahan dengan Flash 

Chromatography 

Fraksi-fraksi hasil pemisahan 

kromatografi kolom vakum cair 

dilakukan pemisahan menggunakan 

kromatografi cepat. Kolom 

kromatografi diisi dengan silika gel 

hingga mencapai ketinggian ±27 cm. 

silika gel dalam kolom dibuat padat 

dan permukaan tidak dibiarkan kering. 

Agar diperoleh kepadatan maksimum 
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dilakukan dengan bantuan gas 

nitrogen. Fraksi di preadsorbsi dan 

dimasukkan ke bagian atas penyerap 

dalam kolom. Kolom dielusi 

menggunakan perbandingan pelarut 

dalam (100 ml) dimulai dari n-heksana 

100%. Hasil pemisahan flash 

chromatography di dalam vial yang 

sudah diberi nomor dilakukan uji KLT 

untuk menentukan gabungan. Endapan 

yang terbentuk dilakukan rekristalisasi 

dan dilakukan uji kemurniannya 

dengan uji KLT,dan pengukuran titik 

leleh.  

e. Karakterisasi Senyawa 

senyawa murni yang diperoleh 

dikarakterisasi melalui analisis 

spektroskopi FTIR yang dilakukan di 

Jurusan Kimia FMIPA UR. 

d. Uji Toksisitas dengan Metode 

BSLT 

Telur udang Artemia salina 

Leach ditetaskan dalam wadah yang 

berisi air laut, wadah dibatasi 2 bagian 

dengan pembatas yang sudah dilapisi 

aluminium foil. Telur A. salina 

diambil seujung spatula dan diletakkan 

di bagian wadah yang tidak terkena 

cahaya lampu, lalu bagian yang 

terkena cahaya lampu diberi aerasi. 

Telur dibiarkan selama 48 jam agar 

menetas membentuk larva. Larva 

udang yang menetas akan bergerak 

kebagian wadah yang terkena cahaya 

lampu dan larva siap digunakan 

sebagai hewan uji toksisitas. 

Sampel 20 mg dilarutkan dalam 

2 ml pelarut yang sesuai dan disebut 

sebagai larutan induk dengan 

konsentrasi 10000 ppm. Larutan induk 

diambil sebanyak 0.5 ml dan 

dimasukkan kedalam vial yang sudah 

dikalibrasi. Pengenceran dibuat dengan 

pengenceran bertingkat sehingga 

didapatkan konsentrasi 1000, 100, dan 

10 ppm. Pelarut diuapkan hingga 

kering, selanjutnya DMSO 50 ml 

dimasukkan ke masing-masing vial 

dan ditambahkan air laut sedikit. 

Sebanyak 10 ekor larva udang yang 

sudah disiapkan dimasukkan ke dalam 

vial dan ditambah air laut hingga batas 

kalibrasi. 

Vial uji dibiarkan 24 jam. 

Setelah 24 jam, larva udang yang 

hidup dihitung dengan melihat 

pergerakan untuk mengukur tingkat 

toksisitas. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali pengulangan dengan 

perlakuan yang sama untuk masing-

masing konsentrasi. Data yang 

diperoleh dianalisis untuk menentukan 

nilai LC₅ₒ dengan metode kurva 

menggunakan tabel analisis probit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan 

sampel tumbuhan paku ahaka 

(V.elongata sw) sebanyak 3 kg. 

Sampel dikeringanginkan tidak 

menggunakan cahaya matahari karena 

cahaya matahari dapat merusak 

senyawa yang terdapat pada tumbuhan 

paku ahaka. setelah kering, sampel 

dihaluskan agar mempermudah proses 
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ekstraksi. Ekstraksi sampel 

menggunakan metode maserasi 

dikarenakan metode ini paling 

sederhana dan bisa dilakukan untuk 

mengekstrak sampel yang banyak. 

Maserasi dilakukan sebanyak 3 kali 

pengulangan. Setiap 1 x 24 jam atau 

sampai warna maserat tidak pekat, lalu 

ekstrak di ultrasonikasi dan filtrat 

disaring. Filtrat yang diperoleh di 

uapkan menggunakan rotary 

evaporator pada 50˚C agar 

memisahkan senyawa dari pelarutnya 

sehingga didapatkan ekstrak kental 

metanol. Ekstrak kental metanol 

dipartisi menggunakan n-heksana lalu 

dibiarkan membentuk 2 lapisan. 

Lapisan n-heksana atas diambil dan di 

uapkan menggunakan rotary 

evaporator. Hasil ekstraksi tumbuhan 

paku ahaka adalah ekstrak kasar total 

n-heksana berwarna hijau pekat 

sebanyak 26 gram. 

Untuk pemisahan senyawa-

senyawa yang ada dalam ekstrak kasar 

dilakukan fraksinasi menggunakan 

kromatografi vakum cair. Hasil 

pemisahan dari ekstrak kasar n-

heksana sebanyak 19 fraksi. Fraksi-

fraksi hasil pemisahan kromatografi 

kolom vakum cair dilakukan uji KLT 

untuk menentukan fraksi gabungan 

dari masing-masing ekstrak yang telah 

dipisahkan. 

 Fraksi 12-19 (850 mg) hasil 

pemisahan kromatografi kolom vakum 

cair yang sudah digabungkan 

dilakukan pemisahan menggunakan 

flash chromatography. Hasil 

pemisahan dari flash chromatography 

sebanyak 85 vial. Hasil pemisahan di 

dalam vial yang sudah diberi nomor 

dilakukan uji KLT untuk menentukan 

gabungan dari masing-masing vial 

yang telah dipisahkan. Dari hasil uji 

KLT menunjukan bahwa ada Rf sama 

dan ada yang berbeda. Dari 85 vial 

hasil pemisahan, dapat dilihat pada 

Gambar 1. Vial nomor 61 terdapat 

padatan berwarna putih kecoklatan. 

 
Gambar 1. Senyawa metabolit 

sekunder dari ekstrak n-heksana. 

Hasil isolasi metabolit sekunder 

tumbuhan paku ahaka pada ekstrak n-

heksana diperoleh senyawa (6.3 mg). 

Senyawa di uji kemurniannya dengan 

cara KLT dan uji titik leleh. Hasil KLT 

menunjukkan bahwa senyawa tidak 

terdeteksi lampu UV, sehingga 

digunakan penampak noda ρ-

anisaldehid yang merupakan 

penampak noda untuk 

mengidentifikasi steroid/terpenoid. 

Pengujian dilakukan dengan 

pemanasan memakai hotplate dan akan 

menunjukkan warna biru sebagai 

steorid dan warna ungu sebagai 

terpenoid pada pelat KLT. Hasil KLT 
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menunjukkan 1 noda berwarna biru 

yang menandakan senyawa telah 

murni dan diduga sebagai steroid. 

Senyawa ini tidak dilakukan uji 

kemurniannya menggunakan HPLC 

dikarenakan senyawa tidak UV aktif. 

Hal tersebut dikarenakan senyawa 

tidak mempunyai ikatan 

𝜋 terkonjugasi. Analisis kemurnian 

selanjutkan pengukuran titik leleh. 

Pada hasil pengukuran titik leleh 

didapatkan titik leleh 219-221˚C. 

berdasarkan hasil tersebut, senyawa 

memiliki rentang 2˚C dan dianggap 

sudah murni. 

Analisis spektrum IR pada 

senyawa menunjukkan adanya pita 

serapan menunjukkan adanya pita 

serapan pada bilangan gelombang 

3351 cm⁻¹  yang menunjukkan adanya 

ikatan O-H. Pada bilangan gelombang 

2850-2957cm⁻¹ yang menunjukan C-H 

alifatik. Pada 1614 cm⁻¹ adanya ikatan 

C=C. Pada bilangan gelombang 1340-

1383 cm⁻¹ adanya C-H dari CH3. Pada 

1462 cm⁻¹ adanya CH₂. Bilangan 

gelombang 1071 dan 1023 cm⁻¹ 

adanya  ikatan C-O. Spektrum IR 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Spektrum IR senyawa 

metabolit sekunder. 

Senyawa metabolit sekunder 

yang diperoleh menunjukkan hasil uji 

toksisitas dengan nilai LC₅₀ = 161,163 

µg/mL dapat dilihat pada Gambar 3. 

Suatu senyawa murni dapat dikatakan 

toksik jika nilai LC₅₀ menunjukkan 

kecil dari 200 ppm dan untuk 

ekstraknya dikatakan toksik apabila 

nilai LC₅₀ nya kecil dari 1000 ppm. 

Ada tiga metode untuk dapat 

menentukan nilai LC₅₀ antara lain 

metode kurva, metode Farmakope 

Indonesia dan metode Finney (Meyer 

et al.,1982). 

 
Gambar 3. Kurva regresi linear uji 

toksisitas ekstrak n-heksana 

 

KESIMPULAN  

Hasil isolasi ekstrak n-heksana 

diperoleh senyawa metabolit sekunder 

berupa endapan berwarna putih 

kecoklatan dengan titik leleh 219-

221˚C. Hasil uji toksisitas senyawa 

metabolit sekunder pada ekstrak n-

heksana memiliki nilai LC₅₀ sebesar 

161,163 µg/mL yang digolongkan 

senyawa bersifat toksik 
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