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ABSTRACT 

Stenochlaena palustris is one of the ferns that are often found in peat, and it has 

medicinal properties, including fever, immunostimulant, diarrhea, and antiaging. 

Previous research has reported that this plant has antidiabetics, antioxidants and 

antimicrobials. However, the antidiabetic activity of this plant is still rarely  

studied. Test antidiabetic activity using the nethod of inhibition of α-glucosidase 

enzyme in vitro. The results showed IC50 n-hexane extract values >500 μg/mL, 

dichloromethane extract 406.26 μg/mL, ethyl acetate extract >500 μg/mL, and 

water extract >500 μg/mL. Based on IC50 values obtained dichloromethane extract 

has the potential to inhibition α-glucosidase enzyme. 
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ABSTRAK 

Stenochlaena palustris adalah salah satu tumbuhan paku yang sering ditemukan 

dilahan gambut dan memiliki sifat sebagai obat demam, imunostimulan, diare, 

dan antiaging. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa tumbuhan ini memiliki 

aktivitas antidiabetes, antioksidan dan antimikroba. Namun, aktivitas antidiabetes 

dari tumbuhan ini masih jarang diteliti. Uji aktivitas antidiabetes menggunakan 

metode penghambatan enzim α-glukosidase secara in vitro. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai IC50 ekstrak n-heksana >500 µg/mL, ekstrak diklorometana 

406.26 µg/mL, ekstrak etil asetat >500 µg/mL, dan ekstrak air >500 µg/mL. Ber-

dasarkan nilai IC50 yang diperoleh, ekstrak diklorometana berpotensi dalam 

menghambat enzim α-glukosidase. 

Kata Kunci: antidiabetes, in vitro, Stenochlaena palustris 
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PENDAHULUAN 

Suatu penyakit kelainan  

metabolisme yang ditandai oleh 

meningkatnya kadar glukosa darah 

disebut dengan diabetes mellitus 

(Hilma et al., 2020). Kadar glukosa 

darah dapat dikontrol dengan 

menggunakan enzim. Enzim yang 

berperan dalam proses ini adalah  

enzim α-glukosidase (Dompeipen 

dan Partomuan., 2015).  

Penghambatan enzim α-glukosidase 

merupakan salah satu strategi untuk 

dapat mengontrol kadar glukosa  

darah. Penghambatan enzim  

α-glukosidase dapat membatasi kadar 

glukosa darah dengan memperlambat 

atau menunda proses hidrolisis  

karbohidrat (Holidah et al.,  2018).   

Penghambatan enzim  

α-glukosidase dapat diperoleh dari 

senyawa metabolit sekunder dari 

tumbuhan, salah satunya adalah  

tumbuhan paku. Tumbuhan paku 

merupakan kelompok tumbuhan 

yang termasuk dalam divisi  

Pteridophyta serta tumbuh 

menempel pada pohon, kayu mati, 

kayu lapuk, tanah dan bebatuan 

(Musriadi et al., 2017). Beberapa 

spesies tumbuhan paku diantaranya 

Diplazium esculentum, Pyrrosia  

lingua dan Stenochlaena palustris. 

Tumbuhan Diplazium esculentum 

memiliki aktivitas penghambatan  

α-glukosidase dengan EC50 6,8 g/mL 

(Chai et al., 2015). Berdasarkan 

penelitian Rae et al (2013) P. lingua 

memiliki aktivitas yang tinggi 

dengan nilai IC50 sebesar 14.00 

µg/mL. 

S. palustris merupakan salah 

satu spesies tumbuhan paku yang  

dikenal masyarakat sebagai paku  

kelakai yang tersebar di Indonesia 

(Puteri et al., 2019). Masyarakat di 

Kalimantan percaya bahwa dengan 

mengkonsumsi tumbuhan ini dapat 

mengobati penyakit anemia dan juga 

kencing manis (Fahruni et al., 2018). 

Pada bagian pucuk tumbuhan ini 

yang berwarna merah biasanya 

digunakan sebagai obat bisul, sakit 

kulit, meredakan panas dan sebagai 

obat luka (Roanisca., 2018). 

Tumbuhan kelakai mengandung zat 

bioaktif berupa flavonoid, steroid, 

dan alkaloid (Lumbessy et al., 2013) 

dan fenol (Negara et al., 2017).  

Berdasarkan uraian diatas, maka  

perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut khususnya aktivitas  

antidiabetes dari beberapa ekstrak 

spesies ini.  
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah blender, 

lumpang dan alu, neraca analitik, 

botol zat, seperangkat alat ultrasonic, 

seperangkat alat destilasi, satu unit 

rotary evaporator (Heidolph 2000), 

corong pisah, pipet mikro serta 

peralatan gelas laboratorium lainnya 

yang disesuaikan dengan prosedur 

kerja.  

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu tumbuhan paku  

(S. palustris), metanol, n-heksana, 

etil asetat, diklorometana, 

dimetilsulfoksida,  alumunium foil, 

p-nitrofenil-α-D-glukopiranosida (p-

NPG), buffer fosfat, α-glukosidase, 

larutan natrium karbonat dan aku-

ades. 

b. Ektraksi S. palustris 

Tumbuhan paku (S. Palustris) 

dikering anginkan selama 3 minggu. 

Tumbuhan paku (S. Palustris) 

dipotong dan dihaluskan hingga 

menjadi serbuk mengggunakan 

blender. Serbuk tumbuhan S.  

palustris sebanyak 4 kg dimaserasi 

menggunakan pelarut metanol.  

Setiap 1x24 jam dilakukan  

ultrasonikasi selama 1 jam dan 

disaring. Maserasi dilakukan  

pengulangan sebanyak 3 kali.  

Maserat yang diperoleh pelarutnya 

diuapkan dengan menggunakan alat 

rotary evaporator pada suhu ±40 
O
C 

sehingga diperoleh ekstrak kasar 

metanol. Ekstrak metanol-air yang 

diperoleh dipartisi menggunakan 

metode ekstraksi cair-cair dengan 

menggunakan corong pisah dan 

menggunakan pelarut n-heksana 

dengan perbandingan 3:2 dengan  

total n-heksana yang terpakai 

sebanyak 6 L sehingga diperoleh 

ekstrak n-heksana. Selanjutnya 

ekstrak metanol-air dipartisi 

menggunakan pelarut diklorometana 

dengan perbandingan 1:3 dan  

dilakukan penambahan air sebanyak 

10% v/v dengan total diklorometana 

yang terpakai sebanyak 5 L sehingga  

diperoleh ekstrak diklorometana. 

Kemudian partisi menggunakan  

pelarut etil asetat terlebih dahulu 

ekstrak metanol-air diuapkan dengan 

total etil asetat yang terpakai 

sebanyak 7 L sehingga diperoleh 

ekstrak air, selanjutnya ekstrak air 

dipartisi menggunakan pelarut etil 

asetat dengan perbandingan 1:1  

sehingga diperoleh ekstrak etil asetat 

dan juga ekstrak air. 
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c. Uji Antidiabetes 

1. Penyiapan larutan ekstrak  

tumbuhan S. Palustris  

Larutan sampel dibuat dengan 

menimbang sampel sebanyak 10 mg 

ditambahkan 1 mL larutan DMSO 

sehingga diperoleh konsentrasi  

larutan induk 10.000 ppm. Larutan 

induk diencerkan dengan  

penambahan larutan DMSO untuk 

konsentrasi 500 ppm selanjutnya  

diencerkan sehingga diperoleh  

konsentrasi 250 ppm,125 ppm, 62,5 

ppm dan 31,25 ppm. 

2. Pengujian kontrol blanko (B0)  

Pada microplate reader 96 

well, 65 L buffer fosfat (pH 6,8) 

ditambahkan dengan 10 L DMSO, 

25 L p-NPG 3 mM, lalu inkubasi 

selama 30 menit pada suhu 37 
o
C. 

Setelah 30 menit, larutan Na2CO3 0,1 

M ditambahkan sebanyak 100 L, 

kemudian absorbansi dari p-NPG 

diukur pada panjang gelombang 405 

nm. 

3. Pengujian blanko (B1)  

Pada microplate reader 96 

well, 40 L buffer fosfat (pH 6,8) 

ditambahkan dengan 10 L DMSO,  

25 L p-NPG 3 mM, 25 L  

α-glukosidase (0,2 U/mL), lalu  

inkubasi selama 30 menit pada suhu 

37 
o
C. Setelah 30 menit, reaksi  

dihentikan dengan penambahan 100 

L larutan Na2CO3 0,1 M, kemudian 

absorbansi dari p-NPG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm. 

4. Pengujian sampel (S0)  

Pada microplate reader 96 

well, 65 L buffer fosfat (pH 6,8) 

ditambahkan dengan 10 L DMSO, 

25 L p-NPG 3 mM, lalu inkubasi 

selama 30 menit pada suhu 37 
o
C. 

Setelah 30 menit, larutan Na2CO3 0,1 

M ditambahkan sebanyak 100 L, 

kemudian absorban dari p-NPG 

diukur pada panjang gelombang 405 

nm. Pengujian yang sama dilakukan 

pada serial konsentrasi 31,25 ppm, 

62,5 ppm, 125 ppm, 250 ppm dan 

500 ppm. 

5. Pengujian sampel (S1)  

Pada microplate reader 96 

well, 40 L buffer fosfat (pH 6,8)  

ditambahkan dengan 10 L DMSO,  

25 L p-NPG 3 mM, 25 L  

α-glukosidase (0,2 U/mL), lalu  

inkubasi selama 30 menit pada suhu 

37
o
C. Setelah 30 menit, reaksi dihen-

tikan dengan penambahan 100 L 

larutan Na2CO3 0,1 M, kemudian 

absorbansi dari p-NPG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm.  

Pengujian yang sama dilakukan pada 
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serial konsentrasi 31,25 ppm, 62,5 

ppm, 125 ppm, 250 ppm dan 500 

ppm.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Ekstraksi S. palustris 

Sampel S. palustris 

sebanyak 4 kg dilakukan ekstraksi 

menggunakan metode maserasi 

dengan pelarut metanol selama 1x24 

jam dan dilakukan pengulangan 

sebanyak 3 kali, selanjutnya  

dilakukan ultrasonifikasi selama 60 

menit. Maserat yang diperoleh 

disaring dan dipekatkan dengan 

menggunakan rotary evaporator  

sehingga diperoleh ekstrak kasar 

methanol. Ekstrak kasar metanol 

difraksinasi secara bertahap dengan  

menggunakan corong pisah dengan 

pelarut n-heksana, diklorometana dan 

etil asetat. Hasil fraksinasi yang  

diperoleh dipekatkan menggunakan 

rotary evaporator sehingga diperoleh 

ekstrak kasar n-heksana sebanyak 30 

g berwarna hijau kehitaman, ekstrak 

kasar diklorometana sebanyak 28 g 

berwarna kuning kehitaman, ekstrak 

kasar etil asetat sebanyak 15 g 

berwarna kuning kecoklatan dan 

ekstrak kasar air sebanyak 10 g 

berwarna coklat dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil ekstraksi S. palustris 

Ekstrak Berat 

(g) 

Warna 

n-heksana 30 Hijau  

kehitaman 

Diklorometana 28 Kuning 

kehitaman 

Etil asetat 15 Kuning 

kecoklatan 

Air 10 Coklat 

b. Hasil Uji Penghambatan  

α-glukosidase 

Uji aktivitas antidiabetes 

menggunakan metode penghambatan 

enzim α-glukosidase secara in vitro. 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui sampel tersebut  

berpotensi dalam menginhibisi kerja 

enzim α-glukosidase yang berperan 

dalam pemecahan karbohidrat  

menjadi glukosa. Penelitian ini  

dimulai dengan menambahkan 1 mL 

DMSO kedalam 10 mg sampel untuk 

memperoleh larutan induk dengan 

konsentrasi 10000 µg/mL, DMSO 

digunakan untuk melarutkan sampel. 

Penggunaan larutan buffer fosfat  

bertujuan untuk menjaga PH larutan 

enzim dan juga substrat tetap pada 

PH 6,8. Pada pengujian ini 

digunakan substrat p-nitrofenil-α-D-

Glukopiranosida (P-NPG) dan enzim 
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α-glukosidase. Enzim α-glukosidase 

inilah yang nantinya akan  

menghidrolisis substrat P-NPG  

menjadi p-nitrofenol dan glukosa. 

Natrium karbonat pada uji ini 

digunakan untuk menghentikan 

reaksi dimana dengan penambahan 

natrium karbonat akan menyebabkan 

PH meningkat yang mengakibatkan  

enzim akan terdenaturasi (terurai).  

Pembanding pada uji ini digunakan 

akarbosa karena akarbosa merupakan 

obat antidiabetes yang mempunyai 

efek dalam menghambat aktivitas 

enzim α-glukosidase. 

Berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan maka diperoleh 

nilai IC50 dari ekstrak n-heksana 

>500 µg/mL, ekstrak diklorometana 

S. palustris 406.26 µg/mL,  ekstrak 

etil asetat >500 µg/mL,  ekstrak air 

>500 µg/mL, dan nilai IC50 dari 

akarbosa 103.17 µg/mL dapat dilihat 

pada Tabel 2. Nilai IC50 yang  

diperoleh ekstrak diklorometanan 

menunjukkan bahwa ekstrak tersebut 

memiliki aktivitas menghambat  

enzim α-glukosidase karena semakin 

kecil nilai IC50 yang diperoleh maka 

akan semakin kuat aktivitas  

penghambatan α-glukosidase. 

Ekstrak diklorometana memiliki  

aktivitas dalam menghambat  

α-glukosidase karena ekstrak ini 

diduga memiliki kemampuan dalam 

mengambil hidrogen peroksida  

dalam mengikat superoksida (Chai et 

al., 2015) dan juga ektrak tersebut 

memiliki senyawa metabolit 

sekunder yang dapat menghambat 

enzim α-glukosidase seperti  

flavonoid dan terpenoid. Akarbosa 

digunakan sebagai pembanding  

dalam proses menghambat enzim  

α-glukosidase dengan nilai IC50 

103.17 µg/mL. Akarbosa digunakan 

sebagai pembanding karena akarbosa 

merupakan obat antidiabetes yang 

mempunyai aktivitas terhadap  

penghambatan  α-glukosidase dan 

telah diakui secara internasional  

sebagai pembanding dalam  

menghambat aktivitas α-glukosidase. 

Tabel 2. Hasil nilai IC50 dari ekstrak 

tumbuhan S. palustris 

Sampel Uji IC50 

(µg/mL) 

Ekstrak n-heksana >500 

Ekstrak diklorometana 406.26 

Ekstrak etil asetat >500 

Ekstrak air >500 

Akarbosa 103.17 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada tumbuhan 

S. palustris dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak diklorometana tumbuhan ini 

menunjukkan aktivitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan ekstrak  

n-heksana, etil asetat dan air yang 

menunjukkan nilai IC50ekstrak 

diklorometana sebesar 406.26 

µg/mL. 

SARAN 

Pada penelitian ini perlu  

dilakukan uji penghambatan  

α-glukosidase terhadap senyawa 

yang terdapat pada ekstrak diklorom-

etana yang memiliki potensi dalam 

menghambat aktivitas α-glukosidase. 
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