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ABSTRACT 

Pyrrosia longifolia is an epiphyte that grows on old trees and is frequently found 

in Indonesia. This plant is widely used as an ornamental and is also used 

medicinally by the people in Indonesia. The toxicity of this plant, on the other 

hand, has not been thoroughly studied. The Brine Shirmp Lethality Test (BSLT) 

results indicated that the crude extract of n-hexane, ethyl acetate, dichloromethane 

(DCM), and water was not toxic, with an LC50 value of >1000 ppm. 
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ABSTRAK 

Tumbuhan paku Pyrrosia longifolia merupakan tumbuhan epifit yang menempel 

pada pohon tua dan banyak dijumpai di Indonesia. Tumbuhan ini banyak 

digunakan sebagai tanaman hias dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat 

herbal. Namun, toksisitas tanaman ini belum diteliti secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil uji toksisitas dengan metode Brine Shirmp Lethality Test 

(BSLT) menunjukkan bahwa ektrak kasar n-heksana, etil asetat, DCM dan air 

tidak toksik, memiliki nilai LC50  >1000 ppm. 

Kata kunci : BSLT, Pyrrosia, toksisitas 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara 

yang menyimpan kekayaan flora dan 

fauna yang sangat beragam. 

Kekayaan flora tersebut mulai dari 

tumbuhan tingkat tertinggi (berbagai 

jenis Angiospermae) sampai 

tumbuhan tingkat terendah (jamur, 

lumut, paku-pakuan dan yang 

lainnya) yang menghuni berbagai 

tipe habitat. Tumbuhan tingkat 

rendah adalah kelompok tumbuhan 

yang struktur tubuh dan 

perkembangan organ tubuh masih 

sangat sederhana, salah satu 

tumbuhan tingkat rendah yaitu 

tumbuhan paku (Pteridophyta). 

Kelompok tumbuhan paku atau 

Pteridophyta merupakan salah satu 

potensi flora yang belum banyak 

diminati karena kurangnya data dan 

informasi mengenai keragaman jenis 

dan manfaatnya. 

Jenis tumbuhan ini memiliki 

penyebaran yang sangat luas di 

wilayah Indonesia. Tumbuhan paku 

diperkirakan berjumlah lebih dari 

10.000 jenis, dan tumbuhan ini 

biasanya membutuhkan lingkungan 

lembab untuk hidupnya, dan banyak 

dijumpai di daerah beriklim tropik 

dan sedang. Secara umum, 

keberadaan tumbuhan paku sangat 

melimpah di Indonesia dan 

diperkirakan terdapat sebanyak 1.300 

spesies tumbuhan paku yang terdapat 

di Indonesia. 

 Distribusi Pyrrosia saat ini 

berkisar dari Gunung Nimba di Barat 

Afrika ke Pulau Henderson di 

Samudra Pasifik; di utara dibatasi 

oleh gurun Sahara, Himalaya, dan 

Asia, di selatan berkisar hingga 

Selandia Baru dan Australia 

Tenggara. Pyrrosia mencapai 

keanekaragaman tertinggi di Asia, 

terutama di dua wilayah yaitu 

Himalaya timur dan Perbukitan 

Khasya dan di Sumatera 

(Hovenkamp, 1986). 

Pyrrosia longifolia 

merupakan salah satu spesies 

tumbuhan paku yang termasuk dalam 

famili Polypodiaceae. Paku ini 

sering di jumpai menempel pada 

pohon-pohon yang telah tua, 

biasanya pada dahan atau ranting-

ranting. Tumbuhan paku P. 

longifolia tumbuh secara epifit, 

kadang epilitik, dan jarang yang 

terestrial, umumnya ditemukan di 

berbagai situasi, kebanyakan di 

dataran rendah, kadang sampai 

1.000-1.500 m dpl. Daerah 
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penyebaran paku ini cukup luas, 

yaitu Malaysia, Indonesia dan 

Filipina (LIPI, 1980). 

Masyarakat selama ini lebih 

mengenal tumbuhan paku hanya 

sebagai tumbuhan hias (paku tanduk 

rusa, suplir, paku pedang), bahan 

sayuran (semanggi, paku garuda), 

dan pupuk hijau (Azolla pinnata). 

Banyak masyarakat kurang 

mengetahui bahwa tumbuhan paku 

memiliki manfaat lain yaitu dapat 

digunakan sebagai obat. Kekayaan 

tumbuhan paku ini mendukung untuk 

pengembangan sebagai tumbuhan 

obat, dimana pada tumbuhan paku 

memiliki kandungan senyawa 

berbeda-beda yang berpeluang dalam 

pengobatan. Potensi dan manfaat 

tersebut masih belum banyak 

diketahui, namun seiring dengan 

berjalannya waktu, studi etnobotani 

tentang manfaat tumbuhan paku 

sudah mulai diminati dan diteliti 

salah satunya dalam bidang farmasi 

(De Winter, 2003). 

Secara tradisional, tumbuhan 

paku digunakan masyarakat sebagai 

obat antibakteri, obat malaria, 

pencahar, obat penghenti 

pendarahan, obat pasca persalinan, 

obat penyakit kulit, dan antiradang 

(Arini & Kinho, 2012). Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kandou & Dingse (2018) 

mengatakan bahwa tumbuhan paku 

Adiantum capilus-veneris dan 

Asplenium nidus tergolong sedang 

dan kuat dalam menghambat bakteri 

Gram negatif Escherichia Coli 

sehingga memiliki potensi sebagai 

bahan dasar antibakteri. Tumbuhan 

paku lain seperti Nephrolepis 

radicans memiliki potensi sebagai 

antioksidan (Dayanti & Suyatno, 

2012).  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

seperangkat alat destilasi, blender, 

neraca analitik, alat ultrasonik, 

corong pisah, spatula, kolom VLC, 

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 

paku P. longifolia yang diambil dari 

Kecamatan Limapuluh Pekanbaru 

Riau, n-heksana, diklorometana 

(DCM), etil asetat (EtOAc), metanol 

(CH3OH), air (aquadest), air laut 
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serta larva udang Artemia salina 

Leach sebagai hewan uji. 

b. Uji toksisitas metode BSLT 

(Brinne Shrimp Lethality 

Test) 

1. Pembiakan Artemia salina 

Leach 

  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.   

2. Uji toksisitas dengan Artemia 

salina Leach 

Sampel sebanyak 20 mg 

dilarutkan dalam 2 mL metanol 

(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. 

Disiapkan vial yang sudah dikalibrasi 

5 mL untuk masing-masing 

konsentrasi. Sampel dipipet ke dalam 

masing-masing vial sebanyak 0,5 

mL, lalu pelarut diuapkan hingga 

mengering. Selanjutnya, ke dalam 

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. 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. Tingkat toksisitas 

diukur dari persen kematian larva, 

dengan cara menghitung jumlah 

larva udang yang mati. 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 
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diklorometan terhadap larva A. 

salina Leach dilakukan perhitungan 

statistik dengan 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. 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, etil 

asetat, DCM dan air diakukan 

dengan metode BSLT (Brinne 

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 tumbuhan 

P. longifolia 

ekstrak LC50 (ppm) 

n-heksana > 1000 ppm 

DCM > 1000 ppm 

Etil asetat > 1000 ppm 

Air > 1000 ppm 

 Metode BSLT ini merupakan 

metode skrining untuk menentukan 

ketoksikan suatu ekstrak ataupun 

senyawa. Menurut Meyer et al., 

(1982) ekstrak dikatakan sitotoksik 

jika memiliki nilai LC50 <1000 ppm.  

Pengukuran tingkat toksisitas 

senyawa dapat digunakan LC50 

(Lethal Consentration 50%) dan LD 

(Lethal Dose 50%). LC50 merupakan 

nilai konsentrasi yang dilihat dari 

kematian 50% hewan uji pada 

percobaan. Dalam metode BSLT, 

suatu senyawa atau ekstrak dapat 

dikatakan bersifat toksik apabila 

memiliki nilai LC50 < 1000 ppm 

(µg/L) dan pada senyawa murni yang 

memiliki nilai LC50 < 200 ppm 

(µg/L) menunjukkan aktifitas 

sitotoksik. Hasil yang dilakukan pada 

uji toksisitas menunjukkan bahwa 

nilai LC50 ektrak kasar n-heksana, 

etil asetat, DCM dan air lebih dari 
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1000 ppm (Tabel 1.). Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstrak kasar n-

heksana, etil asetat, DCM dan air 

tidak bersifat toksik terhadap larva 

Artemia salina Leach. 

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian ekstrak 

tumbuhan paku P. longifolia dapat 

dinyatakan bahwa ekstrak n-heksana, 

etil asetat, DCM dan air tidak 

bersifat toksik terhadap Artemia 

salina Leach dengan nilai LC50 lebih 

dari 1000 ppm.  

DAFTAR PUSTAKA 

Arini, D.I.D., & Kinho, J. 2012. 

Keragaman Jenis Tumbuhan 

Paku (Pteridophyta) Di Cagar 

Alam Gunung Ambang 

Sulawesi Utara. Balai 

Penelitian Kehutanan 

Manado. 2(1): 17-39. 

Dayanti, R., & Suyatno. 2012. 

Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Metanol Bagian 

Batang Tumbuhan Paku 

Nephrolepis radicans (Burm.) 

Kuhn. UNESA Journal of 

Chemistry. 1(1). 

De Winter, W.P., & L.A. Amoroso. 

2003. Cryptograms: Ferns 

and Ferns Allies. Leiden. 

Backhyus Publisher. 

Hovenkamp, P.H., Bosman, 

M.T.M., Hennipman, E., 

Nooteboom, H.P., Rodl-

Linder, G., & Roos, M.C. 

1998, Polypodiacea. In: C 

Kalkman and HP, 

Nooteboom, Flora Malesiana, 

Series. Hortus Botanicus. 

3(2): 1-234. 

Lembaga Biologi Nasional-LIPI. 

1980. Jenis Paku Indonesia. 

Balai Pustaka, Jakarta. 

 


