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ABSTRACT 

 

Mangroves are plants that thrive in coastal areas that have very high potential for 

bioactive compounds, one of the type of mangrove is Bruguiera gymnorrhiza L. The 

purpose of this study was the isolation of secondary metabolites and toxicity tests using 

the BSLT (Brine Shrimps Lethality Test) method. Mangrove leaves were extracted by 

maceration method using ethanol and fractionated with n-hexane as solvent. The results 

of the fractionation obtained crude extract as much as 18 g which was dark green. The 

crude extract of n-hexane was then separated using liquid vacuum chromatography and 

6 fractions produced. In fraction 1, it was followed by gravity column chromatography 

which resulted in the pure compound in the form of white crystals with a melting point 

of 146-1480C. The crystals were characterized using UV spectrophotometer and FTIR. 

The UV spectrum showed absorption at λmax 208 nm. While the FTIR spectrum shows 

absorption at wave numbers 1036 cm
-1

 (C-O), 1386 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 (CH2),  1635 

cm
-1

 (C=C), 2944 cm
-1

 (C-H) aliphatic and 3042 cm
-1

 (O-H). The results of the toxicity 

test using the BSLT method on the crude extract of n-hexane are inactive with an LC50 

value of >1000 ppm. 

Keyword:  Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), B.gymnorrizha L, toxicity 
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ABSTRAK 

 

Tanaman bakau merupakan tanaman yang tumbuh subur di daerah pesisir yang 

memiliki potensi senyawa bioaktif sangat tinggi, salah satunya jenis bakau Bruguiera 

gymnorrhiza L. Tujuan dari penelitian ini yaitu isolasi metabolit sekunder serta uji 

toksisitas dengan menggunakan metode BSLT (Brine Shrimps Lethality Test). Daun 

bakau di ekstrak dengan metode maserasi menggunakan etanol dan difraksinasi dengan 

pelarut n-heksana. Hasil fraksinasi diperoleh ekstrak kasar sebanyak 18 g berwarna 

hijau pekat.  Ekstrak kasar n-heksana kemudian dilakukan pemisahan menggunakan 

kromatografi vakum cair menghasilkan 5 fraksi. Pada fraksi 1 dilanjutkan dengan 

kromatografi kolom gravitasi yang menghasilkan senyawa murni dalam bentuk kristal 

berwarna putih dengan titik leleh 146-148
0
C. Kristal tersebut dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV dan FTIR. Spektrum UV menunjukkan terjadinya 

serapan pada  λmax 208 nm, sedangkan pada spektrum FTIR menunjukkan adanya 

serapan pada bilangan gelombang 1036 cm
-1

 (C-O), 1386 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 (CH2),  

1635 cm
-1

 (C=C), 2944 cm
-1

 (C-H) alifatik dan 3042 cm
-1

 (O-H). Hasil uji toksisitas 

dengan metode BSLT terhadap ekstrak kasar n-heksana bersifat tidak aktif dengan nilai 

LC50>1000 ppm. 

Kata kunci: Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), B.gymnorrizha L, toksisitas 

 

PENDAHULUAN 

          Tanaman mangrove merupakan 

salah satu bahan obat tradisional yang 

dapat digunakan sebagai sumber 

senyawa bioaktif karena mangrove 

mengandung senyawa tanin, saponin, 

terpenoid, alkaloid, dan steroid. 

Senyawa itu dapat berfungsi sebagai 

antimikroba, antifungi, antitumor, 

insektisida dan leukimia. Sementara 

bagian dari magrove yang biasanya 

dimanfaatkan sebagai bahan obat 

tradisional adalah akar, batang, kulit 

batang, bunga, dan buah (Muchsin, 

2017).  

          Menurut Liem et al., (2013) 

Indonesia dikenal dengan kekayaan 

sumber daya hayatinya. Di hutan 

mangrove, ditemukan sekitar 202 

spesies yang terdiri dari 89 spesies 

pohon, 5 spesies palm, 19 spesies liana, 

44 spesies epifit dan satu spesies sikas. 
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Jenis mangrove yang ditemukan 

dominan adalah Rhizophora stylosa 

(bakau), Bruguiera gymnorrhiza 

(tanjang), dan Sonneratia alba (api-api). 

Dari ketiga jenis mangrove tersebut, 

jenis Bruguiera gymnorrhiza (Famili: 

Rhizophoraceae) merupakan jenis 

mangrove yang paling banyak tumbuh 

di daerah tropis. 

          Dalam pengobatan tradisional, 

kulit kayu dan daun pada Bruguiera 

gymnorrhiza L. biasanya digunakan 

untuk diare dan demam,  akar dan kulit 

kayu digunakan untuk pengobatan 

diabetes, batang digunakan untuk 

demam  sedangkan daun berguna untuk 

luka bakar, cacingan dan gangguan hati 

(Kumar et al., 2016). Buahnya 

digunakan untuk mengobati penyakit 

mata dan herpes, selain itu, daunnya 

juga diduga mengandung komponen 

bioaktif yang sangat bermanfaat bagi 

tubuh dan berpotensi digunakan sebagai 

sumber alami antioksidan karena telah 

digunakan secara tradisional di 

masyarakat, namun sampai sekarang 

masih belum cukup informasi untuk 

menjelaskan hal-hal ini secara ilmiah. 

Untuk itu, dapat dilakukan pengujian 

tingkat keamanannya melalui uji 

toksisitas (Nurjanah et al., 2016).  

Toksisitas merupakan efek 

berbahaya dari suatu bahan obat pada 

organ target. Toksisitas dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keamanan dan 

keberbahayaan zat yang akan diuji, 

sumber zat toksik dapat berasal dari 

bahan alam maupun sintetik. 

(Shahidi,1994). Metode uji toksisitas 

dapat dilakukan secara in vitro maupun 

in vivo. Salah satu metode toksisitas 

yang sering digunakan adalah metode 

Brine Shrimp Letality Test (BSLT) 

(Frengki et al., 2014). 

Untuk mengetahui lebih lanjut 

senyawa yang terkandung pada 

tumbuhan  bakau khususnya pada daun 

B.gymnorrhiza, peneliti telah 

mengisolasi metabolit sekunder ekstrak 

n-heksana dan dilanjutkan dengan uji 

toksisitas dengan menggunakan metode 

(BSLT). Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh senyawa 

yang teridentifikasi berdasarkan struktur 

yang bersifat toksik. 

 

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), 
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blender, corong pisah, kolom VLC, 

kolom gravitasi, 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 dalam 

penelitian ini adalah daun tanaman 

bakau Bruguiera gymnorhiza L., 

akuades, n-heksana, etanol, etil asetat, 

metanol, kloroform, diklorometan 

(DCM), dimetil sulfoksida (DMSO), 

cerium sulfat, silika gel 60 (70-230 

mesh ASTM), silika gel 60 GF254, plat 

KLT GF254, pereaksi Dragendrof, 

pereaksi Meyer, benur Artemia salina 

Leach, air laut, alumunium foil dan 

kertas saring  Whatman 40. 

 

b. Ekstraksi dan Isolasi 

          Ekstraksi dilakukan dengan 

metode maserasi. Serbuk daun 

Bruguiera gymnorrizha L. sebanyak 5 

kg direndam dalam beberapa botol 

dengan pelarut etanol selama 24 jam, 

kemudian disaring. Proses ekstraksi 

(maserasi) dilakukan sebanyak lima kali 

pengulangan. Maserat yang diperoleh 

difraksinasi menggunakan pelarut n-

heksana secara berulang kali, kemudian 

diuapkan pelarutnya menggunakan alat 

rotary evaporator sehingga didapat 

ekstrak kental n-heksana. Ekstrak ini 

diuji dengan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) untuk menentukan jumlah 

komponen dan eluen yang sesuai untuk 

pemisahan dengan VLC (Vacuum 

Liquid Chromatography). 

Ekstrak kental dari n-heksana 

kemudian dipisahkan dengan VLC yang 

berdiameter 5 cm dengan diisi silika gel 

60 GF254 hingga didapatkan tinggi silika 

10 cm. Hasil pemisahan ditampung 

dalam erlenmeyer yang telah diberi 

nomor dan diuapkan pelarutnya 

menggunakan alat rotary evaporator. 

Fraksi yang diperoleh kemudian 

dipisahkan menggunakan kromatografi 

kolom gravitasi berdiameter 1 cm, 

tinggi 15 cm dan fasa diam silika gel 60 

GF254. Pemisahan dilakukan dengan 

elusi secara bergradien menggunakan 

pelarut n-heksana dan etil asetat. Hasil 

pemisahan ditampung dalam vial yang 

telah diberi nomor. Pemisahan ini 

didapatkan kristal yang masih terdapat 
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pengotornya dan dimurnikan dengan  

rekristalisasi untuk mendapatkan 

senyawa yang lebih murni. 

Rekristalisasi dilakukan dengan cara 

melarutkan padatan dengan pelarut yang 

sesuai 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. 

 

c. Uji Kemurnian 

          Masing-masing kristal dilakukan 

uji kemurnian dengan 3 eluen berbeda 

menggunakan KLT. Pada uji KLT, 

sampel dinyatakan murni apabila 

menghasilkan satu noda dengan Rf yang 

bagus berkisar 0,2-0,8. Kemurnian dari 

kristal dianalisis pula dengan uji titik 

leleh menggunakan alat Fisher John. 

Senyawa dikatakan murni jika titik leleh 

< 2C.  

d. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV dan FTIR yang 

dilakukan di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau. 

e. Uji Toksisitas dengan Metode 

BSLT (Brine Shrimp Lethality 

Test)  

          Pembiakan benur A. salina 

dilakukan dengan mengisi air laut ke 

dalam suatu wadah persegi dangkal 

yang telah dibagi menjadi dua sisi yang 

akan ditutup, sedangkan sisi yang lain 

dibiarkan terbuka dan diberi cahaya. 

Biarkan 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 ekstrak n-heksana 

yang akan diuji dilarutkan dalam 2 mL 

n-heksana, 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 n-heksana 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 n-heksana hingga batas 

kalibrasi. Sedangkan untuk konsentrasi 



6 
 

10 ppm (larutan III) dipipet 0,5 mL 

larutan II kemudian ditambahkan n-

heksana 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 

dimetil sulfoksida (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. 

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 

a. Uji Fitokimia Ekstrak Etanol 

Tabel 1. Hasil uji fitokimia ekstrak 

etanol 

Fitokimia Hasil Keterangan 

Alkaloid 

(Meyer) 
- 

Tidak terbentuk 

endapan putih 

(Dragendroft) + 
Terbentuk 

endapan orange 

Terpenoid 

dan Steroid 
-/+  

Larutan hijau 

kotor 

Flavanoid + 
Larutan jingga 

kemerahan 

Fenolik + 

Terbentuk 

endapan hijau 

kehitaman 

Saponin - Tidak berbusa 
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Keterangan:  

(+): terdapat senyawa metabolit 

sekunder  

(-):  tidak terdapat senyawa metabolit 

sekunder 

Prinsip dari analisis alkaloid 

adalah reaksi pengendapan yang terjadi 

karena adanya penggantian ligan. Atom 

nitrogen yang mempunyai pasangan 

elektron bebas pada alkaloid dapat 

mengganti ion iodo dalam pereaksi-

pereaksi tersebut. Pengujian fitokimia 

yang positif alkaloid pada sampel ini 

adalah dengan pereaksi dragendorf yaitu 

terbentuknya endapan orange. Diduga 

hal ini disebabkan oleh karena 

kandungan senyawa alkaloid yang 

sedikit pada sampel sehingga hanya satu 

pereaksi yang sensitif bereaksi terhadap 

sampel. 

Pada penambahan pereaksi 

Liebermann-Buchard, molekul-molekul 

asam anhidrida asetat dan asam sulfat 

akan berikatan dengan molekul senyawa 

terpenoid atau steroid sehingga 

menghasilkan reaksi yang tampak pada 

perubahan warna. Dari hasil penapisan 

terpenoid dan steroid yang dilakukan, 

ternyata sampel mengandung senyawa 

steroid dengan ditandai berubahnya 

warna menjadi hijau tua/hijau kotor. 

Penambahan serbuk magnesium 

dan asam klorida pada pengujian 

flavonoid akan menyebabkan 

tereduksinya senyawa flavonoid yang 

ada sehingga menimbulkan reaksi 

warna merah yang menandai adanya 

golongan flavonoid pada sampel. 

Pada penambahan larutan besi 

(III) klorida 10% diperkirakan larutan 

ini bereaksi dengan salah satu gugus 

hidroksil yang ada pada senyawa 

fenolik. Pereaksi besi (III) klorida 

dipergunakan secara luas untuk 

mengidentifikasi senyawa fenol 

termasuk tanin. Hasil pengujian yang 

dilakukan pada tabung reaksi yang 

menggunakan larutan besi (III) klorida 

menunjukkan terjadinya perubahan 

warna dan pembentukan endapan hijau 

kehitaman. 

Saponin memiliki glikosil yang 

berfungsi sebagai gugus polar dan 

gugus terpenoid/steroid sebagai gugus 

non-polar. Senyawa yang memiliki 

gugus polar dan non-polar bersifat aktif 

permukaan sehingga saat dikocok 

dengan air dapat membentuk misel. 

Pada struktur misel, gugus polar 

menghadap ke luar sedangkan gugus 

non-polarnya menghadap ke dalam. 

Keadaan inilah yang tampak seperti 

busa, namun dalam analisis ini sampel 

tidak memiliki kemampuan untuk 
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membentuk busa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut,  

hasil pengujian fitokimia menunjukkan 

bahwa daun Bruguiera gymnorrhiza 

mengandung senyawa metabolit 

sekunder golongan alkaloid, steroid, 

flavonoid dan fenolik. 

 

b. Isolasi Senyawa Metabolit 

Sekunder  

          Tanaman bakau Bruguiera 

gymnorhiza L. diambil di kawasan 

Bandar Bakau Kelurahan Pangkalan 

Sesai Kecamatan Dumai Barat, Provinsi 

Riau dengan luas area 31,5 Ha.  Bagian 

tanaman yang digunakan pada 

penelitian ini adalah bagian daun. Daun 

yang telah dikumpulkan dilakukan 

tahap awal yaitu tahap maserasi sampel. 

Maserasi ini dilakukan untuk 

mengambil ekstrak senyawa yang 

terdapat pada bagian tanaman tersebut. 

Sebelum itu, sampel dikeringanginkan 

pada suhu kamar yang bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan air yang 

terdapat pada tanaman sehingga 

memudahkan proses penarikan senyawa 

kimia.  Daun yang telah kering 

kemudian dihaluskan hingga menjadi 

serbuk. 

 Serbuk kering daun tumbuhan 

tersebut kemudian dimaserasi dengan 

pelarut etanol selama 1 x 24 jam. Proses 

ini diulangi sebanyak 5 kali untuk 

mendapatkan hasil ekstraksi yang 

maksimal. Hasil maserat yang 

didapatkan kemudian disaring 

menggunakan kain kasa dan dilakukan 

proses dekantasi yaitu ekstrak 

dipisahkan dengan pelarut. Pelarutnya 

diuapkan dengan menggunakan alat 

rotary evaporator sehingga diperoleh 

ekstrak kental etanol berwarna coklat 

kemerahan sebanyak 2,04 L  

 Ekstrak etanol kemudian 

difraksinasi menggunakan corong pisah 

dengan pelarut n-heksana secara 

berulang kali. Hal ini bertujuan untuk 

mengambil senyawa-senyawa yang 

terikat oleh pelarut n-heksana. 

Kemudian pelarut hasil fraksinasi 

diuapkan menggunakan alat rotary 

evaporator sehingga didapat ekstrak 

kental  n-heksana dari daun Bruguiera 

gymnorhiza yang berwarna hijau 

kehitaman sebanyak 18 g. 

 Ekstrak kasar yang didapat dari 

hasil fraksinasi kemudian dianalisis 

dengan menggunakan 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 
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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 menunjukkan beberapa 

komponen senyawa kimia yang 

terkandung dalam ekstrak  

n-heksana. 

          Ekstrak kasar sebanyak 12 g 

dilakukan pemisahan menggunakan 

VLC. Sebelum itu, ekstrak kasar  

dipre-absorbsi terlebih dahulu 

menggunakan silika gel (70-230 mesh). 

Tujuan dari pre-absorbsi ialah agar 

silika gel menyerap senyawa yang ada 

di dalam sampel secara merata dan 

homogen dengan fasa diam sehingga 

proses pemisahan menjadi lebih baik 

pada saat proses elusi. Fase diam yang 

digunakan adalah silika gel 60 GF254 

setinggi ± 10 cm dan diameter 5 cm. 

Sedangkan fase gerak yang digunakan 

adalah n-heksana dan etil asetat dengan 

sistem gradien elusi dalam takaran 200 

mL. Gradien elusi ini dilakukan dengan 

cara menaikkan  kepolaran pelarut 

dimulai dari n-heksana yang memiliki 

kepolaran rendah sampai etil asetat 

yang bersifat semipolar agar pemisahan 

senyawa-senyawa yang ada di dalam 

sampel terpisah dengan baik sesuai 

dengan tingkat kepolarannya. Hasil 

pemisahan menggunakan VLC 

diperoleh 5 fraksi dan diuji KLT. Dari 

hasil uji KLT yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa F1 terdapat noda 

yang berbeda dari fraksi lainnya, 

sehingga untuk mengetahui lebih lanjut 

dilakukan kromatografi kolom gravitasi 

yang bertujuan untuk memisahkan 

antara senyawa satu dengan senyawa 

yang lain berdasarkan sifat 

kepolarannya.  

F1 sebanyak 0,8 g 

dikromatografi kolom gravitasi dengan 

menggunakan sistem gradien elusi. 

Hasil kromatografi kolom gravitasi 

diperoleh sebanyak 57 vial. Dari 57 vial 

hasil pemisahan terdapat kristal 

berwarna putih kekuningan pada vial 

8,9 dan 10. Dari hasil uji KLT dapat 

dilihat bahwa ketiga kristal di vial 

tersebut menunjukkan nilai Rf  yang 

sama, untuk lebih lanjut maka kristal 

tersebut digabung dan dimurnikan 

dengan cara rekristalisasi hingga 

didapat kristal murni berwarna putih 

dengan berat 17,1 mg yang diberi kode 

Bg-FH.  

Senyawa Bg-FH dilanjutkan 

dengan uji kemurnian. Senyawa Bg-FH 
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diuji kemurniannya dengan KLT 

menggunakan 3 jenis eluen yaitu  

n-heksana: etil asetat (9:1), n-heksana: 

kloroform (1:4) dan n-heksana: DCM 

(4:1) dengan  masing-masing Rf 0,5; 

0,6; 0,5. Hasil KLT ini dikatakan murni 

jika terdapat satu noda pada ketiga 

eluen. Selain itu, juga dilakukan uji 

kemurnian dengan melihat nilai titik 

leleh dari kristal tersebut. Hasil 

penentuan titik leleh kristal Bg-FH 

mengunakan FisherJohns didapatkan 

pada temperatur 146-148
0
C. 

Karakterisasi senyawa Bg-FH 

menggunakan spektroskopi UV dan 

FTIR. Hasil spektrum UV 

memperlihatkan bahwa Bg-FH 

memberikan serapan maksimum pada 

panjang gelombang 208 nm. Hal ini 

dapat dilihat pada (Gambar 1). 

Karakterisasi senyawa Bg-FH 

menggunakan FTIR untuk melihat 

gugus fungsi yang ada pada senyawa 

tersebut (Gambar 2). Hasil spektrum 

FTIR memperlihatkan bahwa Bg-FH  

yang diperoleh menunjukkan serapan 

pada bilangan gelombang 1036 cm
-1

 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan  

(C-O). Pada bilangan gelombang 1386 

cm
-1

, pita serapan yang terbentuk 

menunjukkan adanya ikatan (CH3), 

bilangan gelombang 1465 cm
-1

 

menunjukkan adanya (CH2),  bilangan 

gelombang 1635 menunjukkan adanya 

ikatan (C=C), pita melebar pada daerah 

serapan 2944 cm
-1

  menunjukkan 

adanya gugus (C-H) alifatik dan pada 

serapan 3042 cm
-1

 menunjukkan adanya 

ikatan (O-H).  

 

c.  Uji Toksisitas dengan Metode 

BSLT (Brine Shrimp Lethality Test)            

          Pengujian sifat toksisitas pada 

tanaman Bruguiera gymnorrhiza 

dilakukan pada ekstrak kasar n-heksana 

dengan menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT). Tingkat 

toksisitas dari isolat yang diperoleh 

dapat diketahui dengan dilakukan uji 

toksisitas menggunakan Artemia salina 

(L). Parameter yang ditunjukkan untuk 

menunjukkan adanya aktivitas biologi 

pada suatu senyawa terhadap Artemia 

salina Leach adalah dengan melihat 

tingkat kematiannya A.salina yang telah 

diberikan ekstrak n-heksana. 

Sebelum dilakukan pengamatan, 

larva A.salina  terlebih dahulu 

dilakukan penetasan telur dalam air laut 

dengan bantuan pencahayaan dan 

aerasi. Penggunaan air laut dikarenakan 

A.salina  merupakan zooplankton yang 
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dapat bertahan pada perairan yang 

berkadar garam tinggi antar 15-30/mil. 

Pemberian cahaya pada proses 

penetasan berfungsi untuk memberikan 

rangsangan karena A.salina merupakan 

hewan fototropik, sedangkan aerasi 

berguna untuk memberikan oksigen 

untuk kelangsungan hidup larva yaitu 

sekitar 3 mg/L. Penetasan A.salina ini 

dilakukan selama 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 

n-heksana.  

Uji toksisitas menggunakan 

Artemia salina dilakukan dalam 

beberapa variasi konsentrasi larutan uji. 

Konsentrasi yang digunakan yaitu 1.000 

ppm, 100 ppm dan 10 ppm yang 

dilarutkan dalam pelarut n-heksana. 

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 mempenaruhi hasil uji. Pada 

larutan senyawa uji ini ditambahkan 

DMSO sebanyak 50 µL. 

Hasil uji BSLT akan diketahui 

tingkat ketoksikannya dengan melihat 

nilai LC50.Hasil uji menunjukkan bahwa 

ekstrak kasar n-heksana Bruguiera 

gymnorrhiza L. memiliki nilai 

LC50>1000 ppm. 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 dapat 

dinyatakan bahwa ekstrak kasar n-

heksana dari tanaman Bruguiera 

gymnorrhiza L. bersifat tidak aktif 

terhadap larva Artemia salina Leach. 

 

Tabel 2. Hasil uji toksisitas ekstrak kasar n-heksana daun Bruguiera gymnorrhiza L. 

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 0 1 4 5 16,7 4,006 3 

n-

heksana 100 10 1 0 0 1 3,3 3,119 2 
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  10 10 0 0 1 1 3,3 3,119 1 

Nilai LC50 = >1000 ppm 

 

 
Gambar 1. Spektrum UV senyawa Bg-FH 

 
Gambar 2. Spektrum FTIR senyawa Bg-FH 

KESIMPULAN  

          Senyawa metabolit sekunder dari 

ekstrak n-heksana daun B.gymnorrhiza 

telah berhasil diisolasi yang diberi nama 

senyawa Bg-FH sebanyak 17,1 mg. 

Hasil spektrum UV senyawa Bg-FH 

menunjukkan terjadinya serapan pada  

λmax 208 nm. Spektrum FTIR 

menunjukkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang (cm-
1
) yaitu 1036 

(C-O),1386 (CH3), 1465 (CH2),  1635 

(C=C), 2944 (C-H) alifatik dan 3342 

(O-H). Ekstrak kasar n-heksana bersifat 

tidak aktif terhadap larva Artemia salina 

Leach dengan nilai LC50>1000 ppm.  

  

208; 0,992 
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