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ABSTRACT 

The Mimosa pudica is a South American and Central American plant that is 

commonly found in Indonesia. Mimosa pudica is used as a herbal medicine in 

Indonesia to treat a variety of diseases. However, the toxicity of this plant has not 

been thoroughly investigated. The toxicity test results using the Brine Shirmp 

Lethality Test (BSLT) method revealed that the crude extract of n-hexane, EtOAc,  

water, and its fraction was not toxic, on the other hand DCM extract showed 

LC50 value of 39,81 ppm and consider as toxic. 

Keywords : M. pudica L., toxicity 

ABSTRAK 

Tanaman putri malu (Mimosa pudica L.) merupakan tanaman asli Amerika selatan 

dan Amerika Tengah yang banyak dijumpai di Indonesia. Masyarakat di Indonesia 

memanfaatkan putri malu (M. pudica L.) sebagai obat herbal untuk mengobati 

berbagai penyakit. Namun, toksisitas tanaman ini belum diteliti dari ekstrak n-

heksana, DCM, EtOAc dan air. Berdasarkan hasil uji toksisitas  dengan metode 

Brine Shirmp Lethality Test (BSLT) menunjukkan bahwa ektrak kasar n-heksana, 

EtOAc dan air tidak toksik, sedangkan ekstrak DCM memiliki nilai LC50 39,81 

ppm dan menunjukkan sifat toksik. 

Kata kunci : M. pudica L., toksisitas  
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Pendahuluan 

Indonesia adalah salah satu 

negara dengan penyebaran tumbuhan 

tropis terbesar dan kaya akan 

keanekaragaman hayati. Oleh sebab 

itu, sumber kekayaan alam tersebut 

banyak dimanfaatkan bagi 

masyarakat Indonesia sebagai obat 

herbal. Pemanfaatan tanaman sebagai 

obat sudah dilakukan secara turun-

temurun terutama bagi masyarakat 

yang hidup berdekatan dengan hutan 

(Amirta et al., 2017).  

Manfaat berbagai macam 

tanaman sebagai obat sudah dikenal 

luas dinegara berkembang maupun 

negara maju. Sebanyak 70-80% 

masyarakat Asia dan Afrika masih 

menggunakan pengobatan tradisional 

karena kepercayaan mereka bahwa 

obat tradisional berasal dari bahan-

bahan alami dan tidak menimbulkan 

efek samping. Berdasarkan 

pengalaman dan resep turun 

temurun, pengetahuan mengenai obat 

tradisional belum teruji khasiatnya 

secara klinis. Untuk itu diperlukan 

penelitian tentang penggunaan obat 

tradisional, sehingga nantinya obat 

jenis tersebut dapat digunakan 

dengan aman dan efektif (Lu, 1995). 

Salah satu tanaman yang masih 

banyak diteliti kandungan serta 

pemanfaatannya adalah tanaman 

putri malu (Mimosa pudica L.). Putri 

malu merupakan tanaman asli 

Amerika Selatan dan Amerika 

Tengah yang juga banyak dijumpai 

di Indonesia. Putri malu umumnya 

tumbuh di pinggir jalan atau tanah 

lapang. Tanaman ini cepat 

berkembang biak, biasanya tumbuh 

secara menjalar ditanah tapi kadang-

kadang tegak. Di Indonesia, tanaman 

ini dikenal dengan berbagai sebutan 

atau nama, ada yang menyebut putri 

malu, sikejut, rebah bangun dan akan 

kaget (Ngo Bum, 2004).   

Masyarakat di negara Indonesia 

memanfaatkan putri malu (M. 

pudica) untuk mengobati berbagai 

penyakit seperti, insomnia, radang 

mata akut, kencing batu, panas tinggi 

pada anak-anak, cacingan, 

peradangan saluran napas 

(bronchitis) dan herpes (Dalimartha, 

2000). Bagian akar tanaman putri 

malu (M. pudica) dapat  

dimanfaatkan untuk pengobatan 

rematik, bronkitis (radang saluran 

nafas), asma, batuk berdahak, dan 

malaria (Dalimartha, 2000). 

Pemakaian akar putri malu (M. 
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pudica) dalam dosis tinggi bisa 

mengakibatkan keracunan dan 

muntah-muntah. 

Pengujian toksisitas terhadap 

tanaman putri malu (M. pudica) 

sudah pernah dilakukan terhadap 

ekstrak etanol dengan hewan uji 

mencit. Pada penelitian ini dilakukan 

dengan memberikan dosis maksimal 

2000 mg/kgBB (Jenova, 2009). 

Tetapi, pada penelitian ini dilakukan 

uji toksisitas terhadap ekstrak n-

heksana, DCM, EtOAc dan air 

dengan mengamati nilai LC50 

terhadap Artemia salina Leach. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah neraca 

analitik, belender, botol zat, alat 

ultrasonik, seperangkat alat destilasi, 

spatula, corong pisah, pipet tetes, 

satu unit Rotary Evaporator (RE) 

Buchi R-114, vial dan peralatan gelas 

laboratorium lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tumbuhan 

putri malu (Mimosa pudica L.) yang 

diambil dari stadion utama Riau, n-

heksana, diklorometana (DCM), etil 

asetat (EtOAc), metanol (CH3OH), 

DMSO (dimetil sulfoksida), air 

(aquadest), air laut serta larva udang 

Artemia salina Leach sebagai hewan 

uji. 

b. Uji toksisitas metode BSLT 

(Brinne Shrimp Lethality 

Test) 

1. Pembiakan Artemia salina 

Leach 

Telur udang (Artemia salina 

Leach) yang dibeli dari toko 

aquarium yang terletak di Harapan 

Raya Pekanbaru, Riau. Telur udang 

(A. salina Leach) ditetaskan dalam 

wadah berbentuk persegi yang berisi 

air laut. Wadah dibagi menjadi dua 

bagian dengan pembatas yang sudah 

dilapisi aluminium foil. Telur 

diletakan dibagian wadah yang tidak 

terpapar oleh cahaya lampu. 

Sementara dibagian yang lain diberi 

cahaya lampu. Kemudian telur 

tersebut dibiarkan selama 48 jam 

agar telur menetas membentuk larva 

(naupli). Larva udang yang baru 

menetas akan bergerak ke bagian 

wadah yang terkena cahaya lampu 

dan larva siap untuk digunakan 

sebagai hewan uji toksisitas. 

2. Uji toksisitas dengan Artemia 

salina Leach 

 Sampel sebanyak 20 mg 

dilarutkan dalam 2 mL metanol 
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(larutan induk, konsentrasi 10000 

µg/mL), kemudian dari larutan induk 

dibuat konsentrasi yang berbeda 

1000 µg/L, 100 µg/L, 10 µg/L, 

dengan cara pengenceran bertingkat. 

Vial yang sudah dikalibrasi 5 mL  

disiapkan untuk masing-masing 

konsentrasi. Kemudian, kedalam 

masing-masing vial ditambahkan 50 

µL DMSO dan air laut sedikit. 

Sebanyak 10 ekor larva udang yang 

sudah disiapkan dimasukan ke dalam 

vial tersebut dan ditambah air laut 

hingga batas kalibrasi 5 mL. Tingkat 

toksisitas diukur dengan menghitung 

jumlah persen kematian larva udang 

yang mati selama 24 jam. 

Untuk kontrol, 50 µL DMSO 

diambil dengan menggunakan pipet 

mikro kemudian dimasukkan 

kedalam vial uji dan ditambahkan air 

laut hingga hampir mencapai batas 

kalibrasi. Kemudian 10 ekor larva 

udang yang sudah disiapkan 

dimasukan kedalam vial tersebut dan 

ditambah air laut hingga batas 

kalibrasi 5 mL. Pengujian dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan 

dengan perlakuan yang sama untuk 

masing-masing konsentrasi. Data 

yang diperoleh dianalisis untuk 

menentukan nilai LC50 dengan 

metode kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

3. Analisis data toksisitas 

 Untuk melihat pengaruh 

pemberian ekstrak senyawa n-

heksana terhadap larva A. salina 

Leach dilakukan perhitungan statistik 

dengan analisis probit. Analisis data 

toksisitas ini dilakukan dengan 

membandingkan larva yang mati 

terhadap jumlah larva keseluruhan, 

sehingga diperoleh persen kematian. 

Kemudian dilihat dalam tabel nilai 

probit. Dari nilai tersebut diketahui 

nilai probit kemudian dimasukan 

dalam persamaan regresi, sehingga 

dapat nilai LC50. 

Persamaan regresi: 

Y = a+bx     

LC50 = anti log x 

Keterangan : 

x  = log konsentrasi 

y  = nilai probit 

a  = intercept (garis potong) 

b  = slope  (kemiringan dari 

garis regresi linear) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji toksisitas dengan metode BSLT 

(Brinne Shrimp Lethality Test) 

Uji toksisitas ekstrak n-heksana, 

DCM, etil asetat dan air diakukan 

dengan metode BSLT (Brinne 
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Shrimp Lethality Test) menggunakan 

larva Artemia salina Leach. 

Berdasarkan hasil uji toksisitas data 

nilai LC50 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai LC50 pada tanaman M. 

pudica L. 

ekstrak LC50 (ppm) 

n-heksana > 1000 ppm 

DCM 39,81 ppm 

Etil asetat > 1000 ppm 

Air > 1000 ppm 

 Uji toksisitas merupakan uji 

praskrining terhadap senyawa aktif 

pada ektrak yang terkandung dalam 

tanaman tersebut. Tingkat 

kereaktifan ektrak dilihat dari nilai 

LC50 (konsentrasi yang 

menyebabkan kematian sebanyak 

50% dari hewan uji). Suatu ekstrak 

dapat dikatakan toksik apabila 

memiliki nilai LC50 < 1000 ppm 

(Meyer et.al, 1982). Hasil uji 

toksisitas yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa nilai LC50 

ektrak kasar n-heksana, EtOAc dan 

air lebih dari 1000 ppm sedangkan 

pada ekstrak DCM memiliki nilai 

LC50 39,81 ppm (Tabel 1.). Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstrak kasar n-

heksana, EtOAc dan air tidak bersifat 

toksik terhadap larva Artemia salina 

Leach tetapi pada ekstrak DCM 

bersifat sangat toksik. 

Menurut Jenova, 2009. Hasil 

uji toksisitas pada ekstrak etanol 

terhadap mencit tidak menunjukkan 

efek toksik seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Uji toksisitas ekstrak etanol 

terhadap mencit (Jenova, 

2009). 

kelompok perlakuan jumlah hasil 

kontrol 

positif 

aquadest 6 - 

P1 5 

mg/kgBB 

6 - 

P2 50 

mg/kgBB 

6 - 

P3 500 

mg/kgBB 

6 - 

P4 2000 

mg/kgBB 

6 - 

Keterangan : - (bersifat tidak toksik) 

 Berdasarkan hasil uji yang 

diperoleh oleh (Jenova, 2009) 

ekstrak etanol yang diuji tidak 

bersifat toksik. Hal ini dapat dilihat 

dari reaksi mencit ketika dilakukan 

pengujian tidak menimbulkan efek 

toksik. 

KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap ekstrak kasar 

tanaman putri malu (M. pudica L.) 
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dapat disimpulkan bahwa ekstrak n-

heksana, EtOAc dan air tidak bersifat 

toksik terhadap Artemia salina Leach 

dengan nilai LC50 lebih dari 1000 

ppm. Tetapi, pada ekstrak DCM 

bersifat sangat toksik dengan nilai 

LC50 39,81 ppm. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti menyarankan agar 

meneruskan uji aktivitas sitotoksik 

terhadap ekstrak DCM sehingga 

dapat digunakan sebagai obat anti 

kanker. 
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