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ABSTRACT 

Rhizophora mucronata is a type of mangrove that has a variety of secondary metabolite 

compounds. Secondary metabolites in Rhizophora mucronata include alkaloids, 

flavanoids, tannins, and other phenol compounds. This research have been isolated 

secondary metabolites of Rhizophora mucronata mangrove leaves as well as toxicity 

tests by BSLT method. Dried mangrove leaves are then extracted using maceration 

method with ethanol solvent for 24 hours and filtered, the maceration process is 

repeated 5 times. Ethanol crude extract as much as 97.36 g is separated by gravitational 

column chromatography and obtained in the form of dirty crystals on vials 50-70, to get 

pure crystals done recrystallized and obtained compounds coded Rm-FE yellow crystals 

with melting point 172-174 ºC. Phytochemical tests conducted on Rm-FE compounds 

showed a discoloration from yellow solution to pink solution, discoloration showed 

positive compounds of flavonoid group. Rm-FE UV spectrum indicates the presence of 

absorption at λmax 274 nm, while the FT-IR spectrum shows peaks at waves of  

1053-1141 cm-1 (C-O), 1606-1635 cm-1 (C=C), 2912–2936 cm-1 (C-H aliphatic), and 

3309 cm-1 (O-H). Toxicity test results with BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) 

method against ethanol coarse extract from Rhizophora mucronata leaves are non-toxic. 
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 ABSTRAK 

Rhizophora mucronata merupakan salah satu jenis mangrove yang memiliki senyawa 

metabolit sekunder yang beragam. Metabolit sekunder pada Rhizophora mucronata 
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antara lain alkaloid, flavanoid, tannin, serta senyawa fenol lainya. Pada penelitian ini 

telah dilakukan isolasi metabolit sekunder daun bakau Rhizophora mucronata serta uji 

toksisitas dengan metode BSLT. Daun bakau yang sudah kering dihaluskan kemudian 

diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol selama 24 jam dan 

disaring, proses maserasi dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Ekstrak kasar etanol 

sebanyak 97,36 g dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom gravitasi dan 

didapatkan hasil berupa kristal kotor pada vial 50-70, untuk mendapatkan kristal murni 

dilakukan rekristalisasi dan didapatkan senyawa yang diberi kode Rm-FE berbentuk 

kristal berwarna kuning dengan titik leleh 172-174 ºC. Spektrum UV Rm-FE 

menunjukkan adanya serapan pada λmax 274 nm, sedangkan Spektrum FT-IR 

menunjukkan puncak pada bilangan gelombang 1053-1141 cm-1 (C-O), 1606-1635 cm-1 

(C=C), 2912 –2936 cm-1 (C-H alifatik) dan 3309 cm-1 (O-H). Hasil uji fitokimia 

senyawa Rm-FE positif golongan flavonoid. Uji  toksisitas  dengan  metode  BSLT  

(Brine Shrimps Lethality Test) terhadap ekstrak kasar etanol daun Rhizophora 

mucronata bersifat tidak toksik. 

Kata kunci:  metabolit sekunder, R. mucronata, toksisitas 

 

PENDAHULUAN 

Hutan bakau merupakan salah 

satu ekosistem paling produktif di dunia 

yang memperkaya perairan pantai, 

menghasilkan produk hutan komersial, 

melindungi garis pantai dan mendukung 

perikanan di pesisir. Namun bakau 

berada dalam kondisi salinitas tinggi, 

pasang ekstrim, angin kencang, suhu 

tinggi, berlumpur, dan tanah anaerobik. 

Mungkin tidak ada kelompok lain 

tanaman dengan adaptasi seperti 

morfologi, biologis, ekologi dan 

fisiologis terhadap kondisi ekstrim (Tam 

et al. 2018).  

Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia yang 

memiliki potensi kelautan dan pesisir 

yang kaya akan sumber daya hayati. 

Adapun salah satu potensi tersebut adalah 

hutan bakau (Susantoet al.2016). 

Hutan bakau di Indonesia meliputi 

area seluas 8,6 juta Ha yang terdiri atas 

3,8 juta Ha terdapat dikawasan hutan dan 

4,8 juta Ha terdapat di luar kawasan 

hutan. Provinsi Riau diperkirakan 

memiliki luas hutan bakau sekitar 

146.216,84 Ha. Sebagian hutan bakau 

tersebut salah satu nya terdapat di Kota 

Dumai, yaitu sekitar 5.329,857 Ha. 
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Kawasan hutan bakau yang terkenal di 

Dumai adalah Kawasan Bandar Bakau 

Dumai. Kawasan ini berada di Kelurahan 

Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat 

Provonsi Riau dengn luas area 31,5 Ha 

dan terbagi menjadi dua bagian oleh 

Sungai Dumai yaitu Kawasan Timur 

seluas 20 Ha dan Kawasan Barat sekitar 

11,5 Ha (Sitompul et al.2014).  

Rhizophora mucronata 

merupakan salah satu spesies mangrove 

yang memiliki senyawa metabolit 

sekunder bersifat antibakteri, antivirus 

dan antijamur. Antibakteri merupakan zat 

yang dapat menghambat atau membunuh 

bakteri dengan penyebab infeksi 

(Jawetzet al.2001). 

Beberapa penelitian melaporkan 

bahwa daun Rhizophora mucronata 

mempunyai kandungan metabolit 

sekunder berupa tanin yang dapat 

menghambat enzim ekstra seluler bakteri 

sehingga mengakibatkan kematian pada 

bakteri dan senyawa alkaloid, flavonoid, 

terpenoid serta saponin dapat merusak 

membrane bakteri (Kusuma et al. 2011). 

Rhizopora mucronata sangat potensial 

untuk dikembangkan sebagai antikanker 

melalui penelitian dengan mengetahui 

aktivitas sitotoksik fraksi n-heksana: 

kloroform dari ekstrak metanol kulit 

batang Rhizopora mucronata pada sel 

Myeloma secara in vitro dan menentukan 

nilai IC50 (Harwoko et al. 2010). 

Untuk mengetahui lebih lanjut 

senyawa yang terkandung pada tumbuhan  

bakau khususnya pada daun Rizophora 

mucronata, peneliti telah mengisolasi 

metabolit sekunder ekstrak etanoldan 

dilanjutkan denganuji toksisitas dengan 

menggunakan metode Brine Shrimps 

Lethality Test (BSLT). Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh senyawa yang teridentifikasi 

berdasarkan struktur yang bersifat toksik. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

 Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain seperangkat alat 

destilasi, neraca analitik, seperangkat alat 

kromatografi vakum cair, seperangkat alat 

kromatografi kolom gravitasi, satu unit 

rotary evaporator Heidolph 2000, lampu 

UV (254 dan 366 nm), alat penentuan 

titik leleh Fisher Johns, spektrofotometer 

UV-Visible, spektrofotometer FT-IR, 

lumpang, chamber, hot plate, waterbath, 

autoklaf, inkubator, spatula dan peralatan 

gelas laboratorium lainnya yang 

disesuaikan dengan prosedur kerja. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah daun 

tumbuhan bakau Rhizhophora apiculata 

dari Kota Dumai Provinsi Riau, akuades, 
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etil asetat, etanol, heksana, reagen 

penampak noda cerium sulfat, plat KLT 

silika gel GF254 Merck, silika gel 60 Thin 

layer, silika gel 60 (70-230 mesh) 

Merck, dan aluminium foil, dan Artemia 

Salina Leach.  

b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

sekunder 

Ekstraksi daun R. mucronata 

dilakukan dengan metode maserasi. 

Serbuk daun bakau R. mucronata 

direndam dengan pelarut etanol selama 

24 jam, kemudian disaring. Proses 

maserasi dilakukan sebanyak lima kali 

pengulangan. Kemudian dilakukan 

pemisahan pelarutnya menggunakan alat 

rotary evaporator, kemudian ekstrak 

hasil rotary evaporator dipartisi 

menggunakan dua pelarut berbeda n-

heksana, etil asetat sebanyak 7 kali 

pengulangan untuk masing masing 

pelarut. Fraksi yang didapat dari hasil 

partisi di-rotary evaporator lagi untuk 

memisahkan pelarutnya sehingga didapat 

ekstrak kasar n-heksana, etilasetat, dan 

etanol. 

c. Pemisahan  dengan Kolom 

Kromatografi Gravitasi 

 Ekstak kasar etanol yang 

diperoleh dari hasil fraksinasi sebanyak 

8,159 g dilakukan pemisahan dengan 

menggunakan kromatografi kolom yaitu 

dengan menggunakan kolom berdiameter 

2 cm, tinggi 15 cm dan fasa diam silika 

gel 60 GF254. Pengisian kolom dilakukan 

dengan membuat bubur silika terlebih 

dahulu, lalu dimasukkan ke dalam kolom 

dengan menggunakan corong, kemudian 

dielusi sampai kerapatan silika di dalam 

kolom maksimum. Kemudian fraksi yang 

berupapadatan yang sudah dipre-absorpsi 

dengan silica dimasukkan kedalam kolom 

dan kemudian dielusi dengan 

perbandingan eluen etilasetat:metanol. 

Hasil pemisahan ditampung dalam vial 

yang telah ditimbang massanya dan telah 

diberi nomor kemudian dibiarkan hingga 

pelarutnya menguap. 

 Apabila kristal yang diperoleh 

belum murni maka dilakukan 

rekristalisasi. Rekristalisasi bertujuan 

untuk memurnikan padatan atau kristal 

yang terbentuk. Rekritalisasi dilakukan 

dengan cara melarutkan padatan dengan 

pelarut yang sesuai dalam keadaan panas, 

kemudian dibiarkan hingga endapan atau 

kristal terbentuk kembali. Kristal yang 

telah terbentuk dipisahkan dengan 

pelarutnya dengan cara disaring dan 

dicuci dengan pelarut yang dingin lalu 

dikeringkan. 

d. Karakterisasi 

 Analisis kemurnian senyawa hasil 
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pemisahan dengan KLT dan dilakukan 

karakterisasi dengan spektrofotometer 

UV-Vis dan spektrofotometer FT-IR. 

Jumlah gugus fungsi yang terdapat dalam 

senyawa ditunjukkan oleh jumlah puncak 

(peak) pada spektrum FT-IR. 

e. Uji Toksisitas dengan Metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

 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 5 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  
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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 

a. Isolasi senyawa metabolit 

sekunder 

 Pada penelitian ini bagian 

tanaman yang dipakai adalah daun, daun 

yang telah diambil dicuci dengan air dan 

kemudian dikering anginkan. Daun yang 

telah kering dihaluskan hingga menjadi 

serbuk. Hal ini dilakukan agar dinding 

sel pada tumbuhan hancur sehingga pada 

saat proses maserasi pelarut akan mudah 

masuk menembus dinding sel tumbuhan 

dan kelarutan senyawa kimia yang ada di 

dalam sampel akan lebih besar. Serbuk 

daun tersebut dimaserasi dengan eluen 

etanols elama 24 jam dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 5 kali untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Proses maserasi digunakan karena 

metode ini hanya mengunakan alat 

sederhana dan biaya yang lebih murah 

dibandingkan dengan metode lainnya, 

dan juga metode ini dapat dilakukan 

dalam suhu ruang. 

 Ekstrak kasar yang didapat dari 

hasil fraksinasi kemudian dianalisis 

dengan menggunakan KLT. Hal itu 

dilakukan untuk mendapatkan eluen yang 

sesuai untuk memberikan pola pemisahan 

yang baik dan juga untuk mengetahui 

jumlah komponen yang terdapat di dalam 

ekstrak tersebut.  

 Ekstrak kasar etanol sebanyak 

8,159 g dilakukan pemisahan 

menggunakan kromatografi kolom 

gravitasi dengan menggunakan system 

gradient elusi. Hasil kromatografi kolom 

gravitasi diperoleh sebanyak 80 vial. Dari 

80 vial hasil pemisahan terdapat kristal 

pada vial 50-75 berupa Kristal kotor. Dari 

kristal yang didapat dimurnikan dengan 

cara rekristalisaisi sehingga kristal pada 

vial tersebut didapatkan dan diberi kode 

Rm-FE sebanyak 13,7 mg. 

Senyawa Rm-FE kemudian 

dilakukan uji kemurnian untuk 

memastikan senyawa tersebut murni. Uji 

kemurnian diawali dengan melakukan uji 

KLT menggunakan eluen etilasetat : 

methanol (8:2) diperoleh nilai Rf 0,9. 

Dari hasil uji KLT menunjukkan bahwa 

senyawa dinyatakan murni karena hanya 

terdapat satu noda, dan kristal Rm-FE 

meleleh pada suhu 172-174ºC. 

 Kemurnian dari sampel dianalisis 

dengan HPLC fase terbalik menggunakan 

metode gradien elusi air:methanol(70-90) 
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selama 20 menit dengan laju alir 0,75 

mL/menit  dan panjang gelombang 254 

nm dan 365 nm. Kolom HPLC yang 

digunakan adalah Shim-pack VP-ODS 

dengan panjang dan diameternya 250x4,6 

mm. Uji kemurnian menggunakan HPLC 

diperoleh satu puncak dominan pada 

kromatogram HPLC. 

b. Karakterisasi Senyawa 

 Karakterisasi senyawa Rm-FE 

menggunakan spektroskopi UV dan FT-

IR untuk melihat gugus fungsi yang ada 

pada senyawa tersebut. Spektrum UV 

menunjukkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang maksimum 274 nm 

(Gambar 1). Hal ini menunjukkan 

bahwa senyawa Rm-FE memiliki ikatan 

C=C terkonjugasi. Spektrum FT-IR 

menunjukkan serapan pada bilangan 

gelombang 2912 – 2936 cm-1 

mengindikasi adanya vibrasi ikatan dari 

gugus C-H alifatik, bilangan gelombang 

1606-1635 cm-1 mengindikasi adanya 

ikatan C=C, pada bilangan gelombang 

3309cm-1 mengindikasi adanya ikatan O-

H, dan pada bilangan gelombang 1053 - 

1141cm-1 mengindikasi adanya ikatan C-

O. Hasil spektroskopi FT-IR dapat dilihat 

pada (Gambar 2). 

c. Uji Toksisitas dengan Metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

 Pengujian sifat toksik terhadap 

ekstrak kasar n-heksana Rhizophora 

mucronata ditentukan dengan metode 

BSLT (Brine Shrimp Lethality Test). 

Artemia salina Leach yang digunakan 

untuk pengujian toksisitas tersedia dalam 

bentuk telur. Sehingga sebelum 

digunakan untuk pengujian terlebih 

dahulu dilakukan 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. Dengan 

terbentuknya mulut, Artemia salina dapat 

meminum air laut yang mengandung 

senyawa Rm-FE tersebut 

 Sifat toksisitas senyawa diukur 

berdasarkan jumlah larva udang yang 
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mati dalam beberapa variasi konsentrasi 

larutan senyawa uji. 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 senyawa uji ini ditambahkan 

DMSO sebanyak 50 µL. Dalam hal ini, 

DMSO berfungsi sebagai pelarut agar 

senyawa uji dapat terdistribusi secara 

merata pada air laut dan DMSO juga 

tidak bersifat toksik terhadap larva udang 

sehingga 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 etanol Rhizophora 

mucronata sebagai komponen aktif dan 

bukan oleh pelarut yang digunakan. 

 Menurut (Meyer 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 etanol 

Rhizophora mucronata tersebut bersifat 

tidak toksik karena memiliki nilai LC50 

sebesar > 1000 ppm.

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak etanol daun bakau (Rhizophora mucronata) 

 

Ekstrak 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Jumlah 

larva 

pervial 

 
Jumlah larva 

udang mati 

 
 

% 

Kematian 

 

Nilai 

probit 

 

Log 

konsentrasi 

 
I II III Jumlah 

Kontrol 

negative 

 

0 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

etanol 

1000 

100 

10 

10 

10 

10 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

6 

4 

3 

20 

13,3 

10 

4,158 

3,874 

3,718 

3 

2 

1 

     Nilai LC50 = >1000 ppm   
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Gambar 1. Spectrum UV senyawa RM-FE 

 

Gambar 2. Spectrum FT-IR senyawa RM-FE 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa isolasi dari 

daun bakau Rhizophora mucronata 

didapatkan ekstrak etanol sebanyak 97,36 

g dan didapatkan senyawa berupa kristal 

Rm-FE sebanyak 13,7 mg. Dari hasil 

karakterisasi, RM-FE mengandung gugus 
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CH alifatik, karbonil (C-O), ikatan C 

rangkap dua (C=C) dan gugus eter (C-O-

C). Uji toksisitas ekstrak kasar etanol 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

bersifat tidak toksik. 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti menyarankan bahwa 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

sampai pada karakterisasi NMR dan MS 

untuk menentukan struktur hasil isolat 

murni yang telah diperoleh dan dilakukan 

uji aktivitas lain seperti antibakteri, 

antioksidan atau antinflamasi pada 

ekstrak dengan pelarut yang berbeda 

untuk melihat pelarut terbaik. 
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