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ABSTRACT 
 

Bruguiera gymnorrhiza is an alternative plant that contains many bioactive compounds 

including: steroids, terpenoids, saponins, flavonoids, alkaloids and tannins. 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 and ethyl acetate. The ethyl acetate fractionation produced 41 g dark 

brown. Crude ethyl acetate extract was separated using liquid vacuum chromatography 

and 5 fractions produced. Pale yellow crystals were isolated from two fraction of ethyl 

acetate with melting poin of 262-2640C. The crystals were characterized using UV and 

FT-IR spectroscopy. UV spectrum of  indicated absorption at λmax 214 nm, 266 nm 

and 342 nm. The FT-IR absorption spectrum showed absorption peaks at (cm-1) 1177 

(C-O),1339 (C-H) metil, 1603 (C=C), 1635 (C=O), dan 3095 (O-H). The result of 

toxicity test by BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) method on that crude extract was 

not active. 

Keywords: bruguiera gymnorrhiza, flavonoid, toxicity 

 

 

 

 

 



 2 
 

 
ABSTRAK 

 

Bruguiera gymnorrhiza merupakan salah satu tanaman alternatif yang banyak 

mengandung senyawa bioaktif diantaranya: steroid, terpenoid, saponin, flavonoid, 

alkaloid dan tannin. Tujuan dari penelitian ini yaitu isolasi metabolit sekunder daun 

bakau B.gymnorrhiza serta uji toksisitas dengan menggunakan metode BSLT. Daun 

bakau diekstrak dengan metode maserasi menggunakan etanol dan difraksinasi dengan 

pelarut n-heksana dan dilanjutkan dengan pelarut etil asetat. Hasil fraksinasi etil asetat 

memperoleh sebanyak 41 g yang berwarna cokelat tua. Ekstrak kasar etil asetat 

kemudian dilakukan pemisahan dengan menggunakan kromatografi vacum cair dan 

menghasilkan 5 fraksi. Pada fraksi 2 ekstrak etil asetat menghasilkan senyawa murni 

dalam bentuk kristal berwarna kuning pucat dengan titik leleh 262-2640C. Kristal 

tersebut dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV dan FT-IR. Hasil 

spektroskopi UV senyawa menunjukkan terjadinya serapan pada λmax 214 nm, 266 nm 

dan 342 nm. Sedangkan pada spektroskopi FT-IR menunjukkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang (cm-1) 1177 (C-O),1339 (C-H) metil, 1603 (C=C), 1635 (C=O), 

dan 3095 (O-H). Hasil uji toksisitas dengan metode BSLT (Brine Shrimps Lethality 

Test) terhadap ekstrak kasar etil asetat dari daun Bruguiera gymnorrhiza bersifat tidak 

aktif. 

Kata kunci: bruguiera gymnorrhiza, flavonoid, toksisitas 

PENDAHULUAN 

          Indonesia sebagai negara 

kepulauan dengan panjang garis pantai 

sekitar 81.000 km dan terdiri lebih dari 

17.508 buah pulau besar dan kecil yang 

terbentang dari Sabang sampai Merauke 

yang kesemuanya itu memiliki potensi 

kelautan dan pesisir yang kaya di 

dalamnya, baik sumberdaya hayati, 

maupun jasa lingkungan. Salah satu 

potensi tersebut adalah hutan mangrove 

(Susanto et al., 2016). Luas hutan 

mangrove di Indonesia sekitar 

4.251.011,03 hektar (Imran and Efendi, 

2016). Secara harafiah, luasan hutan 

mangrove ini hanya sekitar 3% dari luas 

seluruh kawasan hutan dan 25% dari 

seluruh hutan mangrove didunia. 
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Mangrove merupakan salah satu 

ekosistem langka, karena luasnya hanya 

2% di permukaan bumi. Indonesia 

merupakan kawasan ekosistem 

mangrove terluas di dunia (Majid et al., 

2016). 

Tanaman mangrove dapat hidup 

di dua habitat yaitu air tawar dan air 

garam. Menurut Dia et al., (2015), ada 

beberapa jenis tanaman yang tersusun 

dalam berbagai kelompok di hutan 

mangrove, seperti Bruguiera 

gymnorrhiza. Tanaman mangrove ini 

merupakan salah satu tanaman alternatif 

yang berfungsi sebagai edible coating 

serta banyak mengandung senyawa 

bioaktif yang sangat tinggi seperti 

steroid, triterpen, saponin, flavonoid, 

alkaloid dan tannin (Aprizawai et al., 

2019). 

Menurut penelitian Abu bakar et 

al, (2019), Batang dan daun pada 

tanaman B. gymnorrhiza dapat 

menyembuhkan sakit gigi. Buah lindur 

telah banyak dimanfaatkan di berbagai 

negara, di pulau Solomon buah ini sering 

dijadikan sayur dan dijual di pasaran, di 

Kamboja dijadikan obat malaria bahkan 

di beberapa negara, tanaman ini 

memiliki kandungan pati atau 

karbohidrat yang sangat besar (Helmy et 

al., 2012). Kandungan senyawa 

mangrove ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pengobatan karena 

memiliki beberapa senyawa bioaktif, 

namun masih belum diketahui tingkat 

keamanan penggunaannya. Untuk 

menguji efek toksik ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji toksisitas 

terhadap ekstrak daun B. gymnorrhiza 

(Farisi et al., 2015). 

Uji toksisitas merupakan suatu 

uji untuk mengetahui sifat toksik dari 

suatu senyawa. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) untuk mengetahui 

bioaktivitas senyawa yang terkandung 

pada ekstrak Bruguiera gymnorrhiza 

secara in vivo. Dasar pengujian dengan 

metode BSLT didasarkan pada 

kemampuan senyawa untuk mematikan 

larva udang (Rahmah, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengisolasi dan menguji tingkat 

toksisitas dari daun Bruguiera 

gymnorrhiza L. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan sampel berupa 

daun tanaman bakau dari spesies B. 

gymnorrhiza L. yang diperoleh dari Kota 

Dumai, Provinsi Riau. Pada penelitian 

ini, senyawa metabolit sekunder diisolasi 
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menggunakan ekstrak etil asetat yang 

nantinya akan diuji toksisitasnya 

terhadap larva udang Artemia salina 

Leach. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh senyawa 

yang teridentifikasi berdasarkan struktur 

serta sifat toksisitasnya. 

 

METODE 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), HPLC ( Shimadzu LC 

solution) 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 digunakan di 

Laboratorium kimia yang disesuaikan 

dengan prosedur kerja. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun tanaman 

bakau  Bruguiera gymnorrhiza L. Bahan 

yang digunakan adalah 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, DMSO 

(dimetilsulfoksida), alumunium foil, dan 

aquadest. 

 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan terhadap 

sampel daun bakau Bruguiera 

gymnorrhiza L. yang telah berbentuk 

ekstrak kasar untuk mengetahui senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat 

didalamnya seperti senyawa alkaloid, 

terpenoid, steroid, saponin, fenolik dan 

flavonoid. 

 

c. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. Serbuk 

daun Bruguiera gymnorrhiza L. 
sebanyak 5 kg direndam dengan pelarut 

etanol selama 24 jam, kemudian 

disaring. Proses ekstraksi (maserasi) 

dilakukan berulang-ulang sebanyak lima 

kali pengulangan. Pelarut pada maserat 

yang diperoleh selanjunya dilakukan 

penguapan menggunakan alat rotary 

evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

kasar etanol yang akan ditimbang. 
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Ekstrak selanjutnya difraksinasi secara 

berulang-ulang menggunakan corong 

pisah dengan pelarut n-heksana, proses 

ini dilanjutkan dengan menggunakan 

pelarut etil asetat, kemudian pelarut 

diuapkan dengan menggunakan alat 

rotary evaporator, sehingga diperoleh 

ekstrak kasar  etil asetat dan ditimbang 

beratnya. 

d. Pemisahan Ekstrak Etil Asetat 

Menggunakan VLC 

Proses pemisahan senyawa-

senyawa yang ada dalam ekstrak etil 

asetat dilakukan fraksinasi dengan 

menggunakan VLC (Vacum Liquid 

Chroatography). Kolom VLC diisi 

dengan silika gel 60 GF254 hingga 

mencapai ketinggian lebih kurang 8 cm. 

Pengisian kolom dilakukan dalam 

keadaan vakum, agar diperoleh 

kerapatan maksimum. Ekstrak kasar etil 

asetat diambil sebanyak 10 gram 

diadsorpsi menggunakan silika gel 60 

(70-230 mesh) dan dimasukkan ke dalam 

kolom. Selanjutnya dielusi secara 

bergradien menggunakan pelarut etil 

asetat (100%), etil asetat-metanol 

(90:10%), etil asetat-metanol (80:20%), 

etil asetat-metanol (70:30%), etil asetat-

metanol (60:40%), kemudian pelarut 

diuapkan dengan menggunakan alat 

rotary evaporator dan ditampung dalam 

erlenmayer yang telah  diberi nomor. 

e. Rekristalisasi 

Kristal yang masih kotor 

dilakukan rekristalisasi untuk 

menghilangkan zat pengotor dan 

mendapatkan senyawa yang murni. Cara 

melakukan rekristalisasi adalah dengan 

melarutkan kristal yang akan 

direkristalisasi dalam pelarut yang dapat 

melarutkan kristal dengan baik dalam 

keadaan panas dan tidak larut dalam 

keadaan dingin. Filtrat yang diperoleh 

kemudian diuapkan sebagian dan 

didinginkan sampai terbentuk kristal 

yang sempurna. Kristal disaring dengan 

penyaring buchner dan dicuci dengan 

pelarut yang dingin  dan dikeringkan.  

f. Uji Kemurnian 

Kemurnian dari sampel yang 

telah direkristalisasi selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan  KLT 

dengan eluen yang sesuai. Masing-

masing kristal dilakukan uji kemurnian 

dengan 3 eluen yang berbeda. Apabila 

menghasilkan satu  noda maka sampel 

tersebut dinyatakan murni. Uji titik leleh 

dilakukan dengan menggunakan alat 

penentu titik leleh Fisher-Johns.  
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Apabila range titik leleh kecil atau sama 

dengan 20C maka kristal tersebut telah 

murni. Kemurnian dari sampel dianalisis 

pula dengan HPLC. Sebelum dilakukan 

analisis HPLC, ditentukan terlebih 

dahulu panjang gelombang maksimum 

dengan menggunakan spektroskopi UV. 

Apabila terdapat satu puncak yang 

dominan dipastikan sampel sudah murni. 

Senyawa yang telah murni dilakukan 

elusidasi struktur menggunakan 

spektroskopi UV dan FT-IR. 

g. Uji Toksisitas 

Benur A. salina dilakukan 

pembiakan selama 48 jam agar benur 

tersebut menetas. Benur A. salina yang 

menetas akan tertarik ke sisi yang 

terbuka dan terkena cahaya, larva A. 

salina ini selanjutnya digunakan untuk 

uji toksisitas.   

Vial uji dikalibrasi sebanyak 9 

vial. Pengujian dilakukan dengan 

konsentrasi 1000, 100, 10 ppm. 

Sebanyak 20 mg senyawa ekstrak yang 

akan diuji dilarutkan dalam 2 mL 

metanol, maka didapatkan larutan induk 

senyawa ekstrak yang akan diuji dengan 

konsentrasi 10.000 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 

senyawa uji dengan 50 µl DMSO, 

selanjutnya tambahkan air 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, tambahkan 

air laut hampir mencapai batas kalibrasi. 

Masukkan larva A. salina 10 ekor. 

Tambahkan lagi air laut beberapa tetes 

hingga batas kalibrasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Fitokimia 

 Uji fitokimia pada ekstrak etanol 

dilakukan sebagai skrinning awal untuk 

mengetahui senyawa metabolit sekunder 

pada tanaman ini. Hasil uji fitokimia 

menunjukkan bahwa pada tanaman 

bakau positif memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder golongan 

alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenolik 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Uji Fitokimia Ekstrak Etanol

Fitokimia Pereaksi 
Hasil 

Kesimpulan 
Ekstrak Etanol 

Alkaloid Mayer - 
Tidak terbentuk 
endapan putih 

 
Dragendrorff + 

Terbentuk endapan 
orange 

Terpenoid dan 
Steroid 

Liebermann-
Burchard 

-/+ Larutan hijau Tua 

Flavanoid Mg-HCl + 
Larutan jingga 
kemerahan 

Fenolik FeCl3  + 
Terbentuk endapan 
hijau kehitaman 

Saponin H2O - Tidak berbusa 

 

b. Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 

Metabolit Sekunder 

Pada penelitian ini bagian yang 

digunakan pada tanaman ini adalah 

daun. Daun dipisahkan dari ranting dan 

dibersihkan yang dikeringanginkan pada 

suhu kamar untuk menghilangkan 

kandungan air pada tanaman. Daun 

dihaluskan dengan menggunakan 

blender, hal ini bertujuan untuk 

memperbesar luas permukaan sampel  

 

 

sehingga kontak antara pelarut dengan  

partikel tanaman semakin besar. Pelarut 

etanol digunakan karena pelarut ini dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel 

simplisia sehingga lebih efisien dalam 

menarik komponen. Proses ini diulangi 

sebanyak 5 kali selama 1x24 jam untuk 

mendapatkan hasil ekstraksi yang 

maksimal. Metode ini dipilih karena 

dilakukan dengan metode yang 

sederhana yaitu pada suhu ruang, dan 

tidak membutuhkan biaya yang terlalu 
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besar dibandingan dengan metode 

lainnya. Hasil maserasi disaring 

menggunakan kain kasa sehinga 

diperoleh maserat etanol. 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.  

Maserat etanol difraksinasi 

menggunakan corong pisah. Pelarut 

pertama yang digunakan yaitu n-heksana 

secara berulang-ulang untuk menarik 

senyawa non polar yang ada pada 

maserat, setelah senyawa non polar 

tertarik maka pelarut yang digunakan 

pada proses selanjutnya yaitu pelarut etil 

asetat yang memiliki kepolaran yang 

lebih tinggi daripada n-heksana, 

pemilihan pelarut didasarkan pada dua 

pelarut yang tidak saling bercampur. 

Agar mendapatkan ekstrak kental etil 

asetat maka pelarut etil asetat harus 

diuapkan dengan menggunakan rotary 

evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

kasar etil asetat yang bewarna cokelat 

tua sebanyak 41 gram. 

 

c. Pemisahan Ekstrak Etil Asetat 

Menggunakan VLC 

Ekstrak dipreadsorpsi terlebih 

dahulu dengan menggunakan silika gel 

60 (70-230 mesh) agar silika gel dapat 

menyerap senyawa yang ada didalam 

sampel secara merata dan homogen 

dengan fase diam sehingga proses 

pemisahan menjadi lebih baik ketika 

dilakukan proses elusi. Fase diam yang 

digunakan adalah silika gel 60 GF254 

setinggi ± 8 cm dan diameter 3 cm. 

Fase gerak yang digunakan yaitu 

campuran pelarut etil asetat dan 

metanol yang kepolarannya dinaikkan 

secara bergradien dimana masing-

masing fase gerak yang digunakan 

sebanyak 250 mL. Pada proses VLC 

menghasilkan 5 fraksi. Fraksi tersebut 

memberikan nilai Rf yang berbeda pada 

uji KLT sehingga dikelompokkan 

menjadi 3 fraksi, dimana F1 memiliki 

nilai Rf yang berbeda, F2 juga memiliki 

harga Rf yang berbeda, sedangkan F3-

F5 memiliki harga Rf yang sama. 

Fraksi F3 menghasilkan kristal yang 

dimurnikan dengan cara rekristalisasi. 

Hasil rekristalisasi menghasilkan 

kristal bewarna kuning pucat sebanyak 

10 mg dan diberi kode BgEF3 

(Bruguiera gymnorrhiza Etil Fraksi 3).  
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d. Uji Kemurnian 

Senyawa BgEF3 yang diperoleh 

dilakukan uji kemurniannya dengan 

mengukur titik leleh menggunakan alat 

Fisher John dan dianalisis dengan 

menggunakan HPLC. Kristal BgEF3 

meleleh pada suhu 262-2640C dimana 

selisih nya 20C. Hal ini menandakan 

bahwa sudah tidak ada pengotor lagi 

yang terikat pada kristal tersebut. Uji 

kemurnian menggunakan HPLC 

menghasilkan satu puncak dominan pada 

waktu retensi 4,063 menit dengan 

panjang gelombang 269 nm dan satu 

puncak dominan pada waktu retensi 

4,071 menit dengan panjang gelombang 

342 nm (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Hasil Kromatogram HPLC 

 

e. Karakterisasi 

Karakterisasi senyawa BgEF3 

dilakukan dengan menggunakan 

spektroskopi UV dan FT-IR. Hasil 

analisis senyawa pada spektroskopi UV 

menghasilkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang 214 nm, 266 nm 

dan 342 nm (Gambar 2). Pada serapan 

266 nm menunjukkan adanya ikatan 

rangkap C=C terkonjugasi. Pada 

spektroskopi FT-IR dapat diprediksi 

bahwa senyawa ini memiliki gugus 

fungsi antara lain serapan pada 

bilangan gelombang (cm-1) yaitu 1177 

yang mengindikasikan adanya gugus 

(C-O), 1339 yang mengindikasikan 
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adanya gugus (C-H) metil, 1603 yang 

mengindikasikan adanya gugus (C=C), 

1635 yang mengindikasikan adanya 

gugus (C=O), dan 3095 yang 

mengindikasikan adanya gugus (O-H) 

(Gambar 3). Senyawa BgEF3 yang 

diperoleh dilakukan uji fitokimia untuk 

memastikan golongan senyawa dari 

kristal tersebut. Berdasarkan hasil uji 

fitokimia, senyawa BgEF3 merupakan 

senyawa golongan flavonoid yang 

menghasilkan warna jingga kemerahan 

ketika ditambahkan logam Mg dan 

diteteskan asam klorida pekat yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Gambar 2. Hasil Spektrum UV 
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Tabel 2. Uji Fitokimia Senyawa Murni BgEF3 

Fitokimia Pereaksi 
Hasil 

Kesimpulan 
Senyawa BgEF3 

Alkaloid Mayer - 
Tidak terbentuk 
endapan putih 

 
Dragendrorff - 

Terbentuk endapan 
orange 

Terpenoid dan 
Steroid 

Liebermann-
Burchard - 

Larutan merah 
jingga dan hijau  

Flavanoid Mg-HCl + 
Larutan jingga 
kemerahan 

Fenolik FeCl3  - 
Terbentuk endapan 
hijau kehitaman 

Saponin H2O - Tidak berbusa 

 

f. Uji Toksisitas 

Pengujian sifat toksisitas pada 

tanaman ini dilakukan pada ekstrak kasar 

etil asetat dengan menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Uji 

BSLT bertujuan menentukan apakah 

suatu ekstrak memiliki kemampuan 

untuk menghambat pertumbuuhan sel. 

Jika nilai LC50 <1000 maka tanaman 

tersebut bersifat aktif dalam 

menghambat pertumbuhan sel, 

sedangkan jika nilai LC50 >1000 maka 

tanaman tersebut bersifat tidak aktif 

dalam menghambat pertumbuhan sel 

yang ada di dalam hewan uji. Organisme 

yang digunakan adalah larva Artemia 

salina. Larva ini tersedia dalam bentuk 

telur. Sehingga, sebelum digunakan 

untuk pengujian, terlebih dahulu 

dilakukan penetasan telur dalam air laut 

dengan pencahayaan dan aerasi selama 

48 jam. Pemberian cahaya pada proses 

penetasan berfungsi untuk memberikan 

rangsangan, karena A.salina merupakan 

hewan fototropik, sedangkan fungsi 

aerasi adalah untuk memberikan oksigen 

yang cukup dalam kelangsungan hidup 

organisme. Umur larva yang digunakan 

untuk pengujian toksisitas berumur 48 

jam. Hal ini dikarenakan pada umur 48 

jam larva berada dalam keadaan yang 

sangat peka. Organ-organ pada larva 

sudah terbentuk lengkap seperti 

terbentuknya mulut, sehingga larva dapat 

meminum air laut yang mengandung 

ekstrak kasar etil asetat. 
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Pengujian sifat toksisitas pada 

senyawa diukur berdasarkan jumlah 

larva udang yang mati dalam beberapa 

variasi konsentrasi larutan senyawa uji. 

Konsentrasi yang digunakan yaitu 

1000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm yang 

dilarutkan dalam pelarut metanol. 

Pengujian dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali, hal ini 

bertujuan agar data yang diperoleh 

lebih akurat. Larutan senyawa uji 

terlebih dahulu diuapkan pelarutnya 

agar pelarut tidak dapat mempengaruhi 

hasil uji. 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 etil asetat sebagai 

komponen aktif dan bukan oleh pelarut 

yang digunakan.  

Suatu ekstrak dianggap sangat 

aktif bila memiliki nilai LC50 di bawah 

30 ppm, dianggap aktif bila memiliki 

nilai LC50 30-1000 ppm, dan dianggap 

tidak aktif bila nilai LC50 diatas 1000 

ppm.  

 

Tabel 3. Hasil Uji Toksisitas Ekstrak Etil Asetat 

Ekstrak 
Konsentrasi  

Jumlah 
Jumlah larva 
udang mati 

% Nilai  
Log  

(ppm) 
 

larva/vial I II III Jumlah 
Kematian probit 

konsentrasi 
Kontrol 
Negatif 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

 
1000 10 2 2 3 7 23,3 4,261 3 

Etil 
asetat 100 10 0 0 1 1 3,3 3,119 2 

  10 10 1 0 0 1 3,3 3,119 1 

Nilai LC50 = >1000 ppm 
 

Hasil uji toksisitas menunjukkan 

bahwa konsentrasi ekstrak etil asetat 

berbanding lurus dengan persentase 

kematian larva. Semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak, maka semakin 

tinggi pula persentrase kematian larva. 

Respon kematian lebih cepat terjadi 

pada konsentrasi 1000 ppm. 
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Konsentrasi ini juga memberikan nilai 

kematian yang paling besar. Hasil uji 

toksisitas menunjukkan bahwa nilai 

LC50 >1000 ppm (Tabel 3). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tanaman 

Bruguiera gymnorrhiza bersifat tidak 

aktif dalam menghambat pertumbuhan 

sel hewan uji. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian 

tanaman bakau Bruguiera gymnorrhiza 

dapat dinyatakan bahwa isolasi pada 

tanaman ini menghasilkan ekstrak kasar 

etil asetat bewarna cokelat tua sebanyak 

41 gram dan diperoleh senyawa murni  

yang bewarna kuning pucat sebanyak 10 

mg dengan titik leleh 262-2640C. Hasil 

karakterisasi senyawa murni  

menggunakan spektroskopi UV 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada panjang gelombang 269 nm dan 

342 nm. Spektroskopi FT-IR 

menunjukkan adanya gugus fungsi C-O, 

C-H, C=C, C=O, dan O-H. Uji fitokimia 

menunjukkan bahwa krisal  merupakan 

senyawa flavonoid. Uji toksisitas ekstrak 

kasar etil asetat menunjukkan bahwa 

nilai LC50 >1000 ppm sehingga ekstrak 

kasar etil asetat tersebut bersifat tidak 

aktif. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti menyarankan 

perlu dilakukannya karakterisasi lebih 

lanjut untuk memastikan struktur 

senyawa  yang telah diisolasi dari 

ekstrak etil asetat tumbuhan Bruguiera 

gymnorrhiza. Selain itu juga perlu 

dilakukan uji aktivitas lebih lanjut 

seperti uji antioksidan, uji antibakteri 

dan uji antidiabetes. 
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