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ABSTRACT 

Rhizophora mucronata is a type of mangrove that has diverse secondary 

metabolites. The purpose of this study was to isolate secondary metabolites and to 

determine toxicity test by BSLT method. Ethyl acetate extract produces a pure 

substance in the form of white crystals with the melting point of 218-220
 o

C. The 

isolated compound was coded as RmEF1. UV spectrum of RmEF1 indicated 

absorption at λmax 311 nm. The FT-IR absorption spectrum showed absorption 

peaks at 1037 (C-O), 1384 (C-H) methyl,1472 (C-H) methylen, 1606 (C=C), 1707 

(C=O), and 2934 (C-H aliphatic). The result of toxicity test by BSLT (Brine 

Shrimps Lethality Test) method on that crude extract was non-toxic. 
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ABSTRAK 

Rhizophora mucronata merupakan salah satu jenis mangrove yang memiliki 

senyawa metabolit sekunder yang beragam. Tujuan dari penelitian ini yaitu isolasi 

metabolit sekunder daun bakau Rhizophora mucronata serta uji toksisitas dengan 

menggunakan metode BSLT. Ekstrak etil asetat menghasilkan senyawa murni 

dalam bentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 218-220 
o
C. Senyawa hasil 

isolasi diberi kode RmEF1. Hasil spektroskopi UV senyawa RmEF1 menunjukkan 

terjadinya serapan pada λmax 311 nm. Spektroskopi FT-IR menunjukkan adanya 

serapan pada bilangan gelombang (cm
-1

) yaitu 1037 (C-O), 1384 (C-H) metil, 

1472 (C-H) metilen, 1606 (C=C), dan 2934 (C-H alifatik). Hasil uji toksisitas 

dengan metode BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) terhadap ekstrak kasar etil 

asetat dari daun Rhizophora mucronata bersifat tidak toksik. 

Kata kunci: metabolit sekunder, rhizophora mucronata, toksisitas 
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PENDAHULUAN 

Indonesia kaya akan sumber 

daya alam khususnya sumber daya 

hayati seperti hutan tropis yang 

meliputi berbagai jenis tumbuhan. 

Dari 40.000 jenis tumbuhan yang 

tumbuh di Indonesia, hampir 1.000 

jenis diantaranya dapat digunakan 

sebagai bahan obat tradisional 

(Soetarno, 1997).  

Salah satu jenis tumbuhan 

yang dapat digunakan sebagai bahan 

obat tradisional adalah tumbuhan 

mangrove. Tumbuhan mangrove atau 

bakau merupakan sumber utama 

bahan kimia senyawa golongan 

tanin, saponin, terpenoid, steroid, 

dan alkaloid dengan berbagai 

aktivitas biologi tertentu (Soetarno, 

1997). 

Salah satu tumbuhan yang 

diteliti adalah tumbuhan bakau 

dengan nama ilmiah Rhizophora 

mucronata. Tumbuhan Rhizophora 

mucronata ini termasuk di dalam 

famili Rhizophoraceae yang banyak 

ditemukan di daerah pasang surut air 

laut dan berpasir, serta memiliki 

potensi kandungan senyawa aktif 

yang sangat tinggi. Bakau hitam 

(Rhizophora mucronata) merupakan 

salah satu spesies penting di hutan 

mangrove. Bakau hitam banyak 

digunakan dalam kegiatan 

rehabilitasi hutan mangrove. Kayu 

bakau hitam digunakan sebagai 

bahan bakar arang yang merupakan 

salah satu kualitas terbaik. Tanin dari 

kulit kayu mengandung senyawa 

polifenol tinggi digunakan untuk 

pewarnaan (Poedjirahajoe, dkk., 

2011), dan kadang-kadang 

digunakan sebagai obat dalam kasus 

hematuria (pendarahan pada air 

seni), akarnya yang kuat sangat 

bagus ditanam di sepanjang tambak 

untuk melindungi pematang dari 

bencana alam, selain itu juga bakau 

hitam berfungsi sebagai habitat 

satwa langka, pengendapan lumpur, 

penambahan unsur hara, sumber 

plasma nutfah, penyerapan karbon 

serta masih banyak lagi fungsi 

ekologis lainnya daribakau hitam 

(Davis dan Natarina, 1995). Tingkat 

toksisitas yang paling sederhana, 

mudah dan banyak digunakan adalah 

uji toksisitas metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) menggunakan 

larva udang laut Artemia salina 

Leach (Yuhernita dan Juniarti, 

2011). 
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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-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah daun 

tumbuhan bakau Rhizhophora 

mucronata dari Kota Dumai 

Provinsi Riau, n-heksana, etanol, etil 

asetat, cerium sulfat, silika gel 60 

(70-230 mesh), silika gel 60 GF254, 

plat KLT GF254, benur Artemia 

salina Leach, air laut, alumunium 

foil, dan aquadest. 

b. Ekstraksi dan isolasi 

metabolit sekunder 

Ekstraksi daun R. mucronata 

dilakukan dengan metode maserasi. 

Serbuk daun R. mucronata sebanyak 

2 kg direndam dengan air panas 

sampai dingin, kemudian disaring. 

Proses maserasi dilakukan sebanyak 

dua kali pengulangan. Maserat yang 

diperoleh diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut etil asetat 

berulang kali, kemudian dilakukan 

pemisahan pelarutnya menggunakan 

alat rotary evaporator, sehingga 

didapat ekstrak kasar etil asetat daun 

Rhizophora mucronata lalu 

ditimbang beratnya. 

c. Pemisahan  dengan vacuum 

liquid chromatography (VLC) 

 Ekstrak kasar etil asetat 

diambil sebanyak 3,53 gram dan 

dilakukan preabsorbsi terlebih 

dahulu. Proses pemisahan senyawa-

senyawa yang ada dalam ekstrak etil 

asetat dilakukan fraksinasi dengan 

menggunakan kromatografi vakum 

cair (VLC). Pengisian silika gel 

kedalam kolom dilakukan dalam 

keadaan vakum, agar diperoleh 

kerapatan maksimum. Kemudian 

sampel yang sudah di preabsorbsi 

dimasukkan ke dalam kolom. 

Selanjutnya dielusi secara bergradien 

menggunakan perbandingan pelarut 

yang dimulai dari pelarut n-heksana - 

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

asetat (20:80 %), etil asetat (100%), 

etil asetat - metanol (80:20 %) dan 

kemudian etil asetat - metanol 

(60:40%), perbandingan volume 

eluen yang dipakai adalah 100 

mL/eluen. Hasil elusi ditampung 

dalam erlenmeyer dan diperoleh 

sebanyak 6 fraksi kemudian pelarut 

tiap-tiap fraksi diuapkan dengan 

rotary evaporator dan ditampung ke 

dalam vial yang telah diberi label 

nomor untuk memudahkan pengujian 

selanjutnya. Kemudian tiap-tiap 

fraksi dilakukan uji KLT untuk 

mengetahui hasil pemisahan dari 

ekstrak apabila terdapat fraksi yang 

memiliki nilai Rf sama maka dapat 

digabungkan dan dipisahkan kembali 

dengan kromatografi kolom dan 

dilakukan uji KLT kembali. Apabila 

terbentuk kristal pada fraksi maka 

kristal tersebut direkristalisasi untuk 

memisahkan kristal dengan zat 

pengotornya agar kristal benar-benar 

murni. Kristal yang telah murni, 

kemudian dilakukan uji KLT 

kembali dan diukur titik lelehnya. 

Selanjutnya dianalisis dan 

dikarakterisasi dengan 

spektrofotometer UV dan FT-IR. 

 

d. Uji Toksisitas dengan Metode 

BSLT (Brine Shrimp Lethality 

Test) 

Vial uji dikalibrasi sebanyak 9 

vial. Pengujian dilakukan dengan 

konsentrasi 1000, 100, 10 ppm. 

Sebanyak 20 mg ekstrak yang akan 

diuji dilarutkan dalam 2 ml metanol, 

maka didapatkan larutan induk 

senyawa murni yang akan diuji 

dengan konsentrasi 10000 ppm, 

kemudian dipipet larutan induk ini 

sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke 

dalam vial dan ditambahkan metanol 

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 metanol hingga batas 

kalibrasi. Sedangkan untuk 

konsentrasi 10 ppm (larutan III) 

dipipet 0,5 ml larutan II kemudian 

ditambahkan metanol 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 ekstrak dengan 50 

µl DMSO, selanjutnya tambahkan air 
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laut hampir mencapai batas kalibrasi. 

Masukkan larva udang pada masing-

masing vial sebanyak 10 ekor. 

Tambahkan lagi air laut beberapa 

tetes hingga batas kalibrasi, kematian 

larva udang diamati setelah 24 jam. 

Data yang dihasilkan dapat dihitung 

nilai LC50 dengan metode kurva 

menggunakan tabel probit. Pada 

kontrol, 50 µl DMSO dipipet dengan 

pipet mikro ke dalam vial uji, 

ditambahkan air laut hampir 

mencapai batas kalibrasi. Masukkan 

larva A. salina 10 ekor, ditambahkan 

lagi air laut beberapa tetes hingga 

batas kalibrasi. 

Pengaruh pemberian ekstrak 

dan fraksi daun tumbuhan R. 

mucronata terhadap larva A. salina 

dapat dilihat dengan melakukan 

perhitungan statistik analisis Probit. 

Perhitungan ini dilakukan dengan 

membandingkan antara larva yang 

mati terhadap jumlah larva 

keseluruhan, sehingga diperoleh 

persen kematian. 

Kemudian dilihat dalam tabel 

nilai probit dan dari nilai tersebut 

akan diketahui nilai probit, masukkan 

dalam persamaan regresi, sehingga 

didapat nilai LC50. 

 

Persamaan regresi: 

y   = ax + b 

LC
50  = 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 pinggir 

pantai 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 
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senyawa kimia yang ada pada 

sampel.  

Serbuk kering daun 

tumbuhan tersebut kemudian 

dimaserasi dengan air hangat, 

maserasi ini dilakukan sampai dingin 

kemudian disaring. Proses ini 

diulangi 2 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 menggunakan 

kain kasa dan dilakukan proses 

dekantasi yaitu ekstrak dipisahkan 

dengan pelarut. Sehingga diperoleh 

ekstrak kental air berwarna coklat 

kehijauan sebanyak 5 liter.  

 Ekstrak air kemudian 

diekstraksi menggunakan pelarut etil 

asetat. Pemilihan pelarut dalam 

proses ini didasarkan pada dua 

pelarut yang tidak saling bercampur. 

Proses ini dilakukan berulang sampai 

hasil ekstraksi bening. Hasil 

ekstraksi etil asetat yang didapatkan 

kemudian dipisahkan pelarutnya 

dengan menggunakan alat rotary 

evaporator. Sehingga diperoleh 

ekstrak kasar etil asetat berwarna 

hijau pekat sebanyak 3,95 g. Ekstrak 

kental etil asetat 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 (9:1) dan 

menggunakan penampak noda 

cerium sulfat. Hasil analisis KLT 

menunjukkan ekstrak kasar etil asetat 

terdapat 2 noda memanjang yang 

mengindikasikan minimal adanya 2 

senyawa metabolit sekunder dengan 

kepolaran yang berbeda, sehingga 

dapat dilakukan pemisahan lebih 

lanjut. 

 Ekstrak kental etil asetat 

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 3 cm. Sebelum 
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ekstrak etil asetat 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 etil asetat dipreabsorbsi 

sebanyak 3,53 g. Sistem fase gerak 

yang digunakan yaitu campuran 

pelarut n-heksana dan etil asetat 

yang kepolaranya dinaikan secara 

bertahap. Masing- masing fase gerak 

digunakan sebanyak 100 ml. 

 Fraksinasi pertama dengan 

mengaliri kolom dengan fase gerak 

n-heksana : etil asetat (6:4) % 

sebanyak 100 ml. Pelarut yang 

menetes ditampung didalam 

erlenmayer dan sebelumnya sudah 

diberi nomor. Fraksinasi dilakukan 

hingga fase gerak mencapai gradien 

akhir yaitu etil asetat : metanol (6:4) 

% dan menghasilkan 6 fraksi. 

 Fraksi F1 dari hasil 

pemisahan VLC (Vacuum Liquid 

Chromatography) diperoleh kristal. 

Kristal yang didapatkan dicuci 

dengan pelarut heksan dingin. Hasil 

cucian tersebut menghasilkan kristal 

berwarna putih (3 mg) dan diberi 

kode RmEF1. Kristal yang diperoleh 

selanjutnya diuji kemurnianya 

dengan KLT dan titik leleh dengan 

mengunakan alat Fisher Johns. 

Analisis KLT kristal RmEF1 

menunjukan satu noda menggunakan 

n-heksana : etil asetat dengan 

perbandingan 9:1 didapatkan nilai Rf 

0,7, perbandingan n-heksana : 

kloroform (8:2) dengan Rf  0,36, dan 

perbandingan n-heksana : DCM (6:4) 

dengan Rf 0,4. Kristal RmEF1 

meleleh  pada suhu 218-220 
o
C.   

 Karakterisasi senyawa 

RmEF1 menggunakan spektroskopi 

UV dengan pelarut metanol 

(Gambar 1). Dari hasil analisis 

senyawa dengan spektroskopi UV 

menghasilkan serapan maksimum 

yaitu 311 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 beberapa 

gugus fungsi antara lain, yaitu pada 

bilangan gelombang 1037 cm
-1

 yang 

mengindikasikan gugus C-O, pada 
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bilangan gelombang 1384 cm
-1

 yang 

mengindikasikan gugus C-H (metil), 

pada bilangan gelombang 1472 cm
-1

 

yang mengindikasikan gugus C-H 

(metilen), pada bilangan gelombang 

1606 cm
-1

 yang mengindikasikan 

gugus C=C, dan pada bilangan 2934 

cm
-1

 yang mengindikasikan adanya 

gugus C-H alifatik.  

 Ekstrak etil asetat dari daun 

Rhizophora mucronata dilakukan uji 

toksisitas menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Metode BSLT biasa digunakan 

sebagai farmakologi awal untuk 

pencarian senyawa yang bersifat 

antikanker dengan menentukan sifat 

toksisitas dari senyawa tersebut. 

Pada uji toksisitas ini digunakan 

hewan uji berupa Larva udang 

Artemia salina Leach.  Artemia 

salina Leach yang digunakan untuk 

pengujian toksisitas tersedia dalam 

bentuk telur. Sehingga, sebelum 

digunakan untuk pengujian, terlebih 

dahulu dialakukan penetasan telur 

dalam air laut dengan pencahayaan 

dan aerasi selama 48 jam. Fungsi 

dari pencahayaan adalah untuk 

memberikan rangsangan terhadap 

Artemia salina untuk menetas karena 

Artemia salina termasuk dalam 

organisme fototropik (Amaliyah, et 

al., 2013). Sedangkan, fungsi dari 

aerasi adalah untuk memberikan 

oksigen yang cukup dalam 

kelangsungan hidup Artemia salina. 

Larva Artemia salina yang 

digunakan untuk pengujian toksisitas 

adalah Artemia salina dengan umur 

48 jam. Hal ini dikarenakan pada 

umur 48 jam larva berada dalam 

keadaan paling peka. Organ-organ 

pada Artemia salina sudah terbentuk 

lengkap, salah satunya adalah 

terbentuknya mulut.  

Sifat toksisitas ekstrak diukur 

berdasarkan jumlah larva udang yag 

mati dalam beberapa variasi 

konsentrasi larutan ekstrak. 

Konsentrasi yang digunakan yaitu 

1.000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm. 

Pengujian dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali, hal 

ini bertujuan untuk hasil data yang 

diperoleh dapat dipercaya dan lebih 

akurat. Pada larutan ekstrak ini 

ditambahkan DMSO sebanyak 50 

µL. Dalam hal ini, DMSO berfungsi 

sebagai pelarut agar ekstrak dapat 

terdistribusi secara merata pada air 

laut dan DMSO juga tidak bersifat 

toksik terhadap larva udang sehingga 
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tidak akan mempengaruhi hasil uji. 

Selain itu, DMSO juga berperan 

sebagai kontrol yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa respon hambatan 

yang terjadi benar-benar disebabkan 

oleh ekstrak kasar etil asetat 

Rhizophora mucronata sebagai 

komponen aktif dan bukan oleh 

pelarut yang digunakan pada metode 

BSLT, suatu tanaman atau hasil 

isolasi dianggap menunjukkan 

aktivitas toksisitas bila mempunyai 

nilai LC50 kecil dari 1.000 ppm, 

sedangkan untuk senyawa murni 

dianggap menunjukkan aktivitas 

toksisitas bila mempunyai nilai LC50 

kecil dari 200 ppm (Meyer et al., 

1982). Selain itu Clarkson et al., 

(2004) juga telah mengklasifikasikan 

penilaian toksisitas dalam urutan 

sebagai berikut: ekstrak dengan LC50 

di atas 1000 μg/ml tidak beracun, 

LC50 dengan nilai 500-1000 μg/ml 

bersifat toksik rendah, ekstrak 

dengan LC50 100-500 μg/ml bersifat 

toksik sedangkan ekstrak dengan 

LC50 0-100 µg/ml sangat beracun. 

Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak 

kasar etil asetat Rhizophora 

mucronata tersebut bersifat tidak 

toksik. 

 

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak etil asetat daun bakau (Rhizophora   

mucronata) 

Ekstrak 
Konsentrasi 

(ppm) 

Jumlah 

larva 

pervial 

Jumlah larva 

udang mati 
% 

Kematian 

Nilai 

probit 

Log 

Konsentrasi 

I II III Jumlah 

Kontrol 

negatif 
0 10 0 0 0 - - 

 

- 

 

- 

Etil 

Asetat 

1000 

100 

10 

10 

10 

10 

4 

3 

0 

5 

1 

1 

4 

1 

1 

13 

5 

2 

43 

17 

7 

4,824 

4,046 

3,524 

3 

2 

1 

  Nilai LC50 = 2170 ppm 
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Gambar 1. Spektrum UV senyawa RmEF1 

  

 

Gambar 2. Spektrum FT-IR senyawa RmEF1 

  

KESIMPULAN 

 Senyawa metabolit sekunder dari ekstrak etil asetat daun Rhizophora 

mucronata telah berhasil diisolasi dan diberi nama senyawa RmEF1 dengan berat 

3 mg. Hasil uji toksisitas ekstrak etil asetat dari daun Rhizophora mucronata 

menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat tidak toksik, hal ini dikarenakan ekstrak 

etil asetat memiliki nilai LC50 sebesar 2170 ppm.  
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4
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