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ABSTRACT 

 

Mempelam or Mangifera laurina BI. known as semi-wild Sumatran mango which has a 

wide therapeutic potential compared to other types of mango. However, this species tends 

to be neglected and uncultivated. This study aimed to reveal the therapeutic potential in 

terms of the toxicity of the Mempelam. The study was conducted using the BSLT method 

with Artemia salina Leach. larvae as the test object. Concentration levels of methanol 

extracted from Mempelam leaves were 1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm and 0 ppm. The LC50 

result of the methanol extract of Mempelam leaves was obtained at 3.20 ppm. The result 

indicated that the methanol extracted from Mempelam leaves is highly toxic and has 

potential as an anticancer. In addition, toxicity of Mempelam leaves is higher than that of 

common cultivated mangoes. Thus, apparently it is promising to develop Mempelam as 

an alternative anticancer with less side effects.    
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ABSTRAK 
 

Mempelam atau Mangifera laurina BI. dikenal sebagai mangga semi-liar Sumatra yang 

memiliki potensi terapeutik cukup luas dibandingkan dengan jenis mangga lainnya 

namun masih cenderung terabaikan dan tidak terbudidayakan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap potensi terapeutik tersebut dari sisi toksisitas yang dimiliki 

Mempelam. Penelitian dilakukan menggunakan metode BSLT dengan larva Artemia 

salina Leach. sebagai objek uji dan perlakuan konsentrasi bertingkat ekstrak metanol 

daun Mempelam mulai dari 1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm dan 0 ppm. Hasil LC50 ekstrak 

metanol daun Mempelam diperoleh sebesar 3,20 ppm. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

ekstrak metanol daun Mempelam bersifat sangat toksik dan memiliki potensi sebagai 

antikanker. Potensi toksisitas daun Mempelam tidak kalah atau bahkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan mangga budidaya pada umumnya sehingga peluang untuk 

dikembangkan sebagai alternatif pengobatan yang minim efek samping masih sangat luas. 

Kata kunci: antikanker, mangga semi-liar, mempelam, toksisitas. 
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PENDAHULUAN 

 

Pencarian akan potensi senyawa 

aktif pada tumbuhan-tumuhan semakin 

sering dilakukan seiring bertambahnya 

waktu. Hal ini berkaitan dengan 

munculnya penyakit-penyakit baru yang 

lebih variatif mulai dari infeksi patogen, 

serangan virus sampai kanker dan 

penyakit lainnya (Puspitasari et al. 2018) 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

penyakit-penyakit tersebut masih terbatas 

pada penggunaan obat-obatan dengan 

bahan kimia yang tentunya pemakaian 

dalam jangka panjang akan menimbulkan 

efek samping terhadap kesehatan. 

Pemanfaatan senyawa metabolit sekunder 

yang bersifat antioksidan menjadi salah 

satu alternatif pengobatan minim efek 

samping (Risa et al. 2016). Pemanfaatan 

tersebut harus didukung oleh data potensi 

terapeutik pada penelitian lebih lanjut agar 

dosis, keamana dan khasiatnnya dapat 

dipertanggungjawabkan (Berna et al. 

2010). 

Potensi terapeutik senyawa aktif 

pada tumbuhan dapat ditentukan 

berdasarkan nilai toksisitasnya. Nilai 

toksisitas dapat memprediksi seberapa 

besar potensi toksik senyawa aktif suatu 

tumbuhan yang sering juga dikaitkan 

dengan potensi sebagai antikanker (Frank 

1995). Uji toksisitas dapat dilakukan 

dengan metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BSLT) menggunakan larva Artemia 

salina Leach. karena kemampuannya yang 

sering dianalogkan dengan kemampuan 

suatu bahan obat dengan tingkat 

kepercayaan hingga 95% (Lisdawati et al. 

2006). 

Salah satu tanaman yang potensi 

toksisitasnya belum terungkap dengan 

baik adalah Mangifera laurina BI. atau 

yang sering disebut sebagai Mempelam. 

Mempelam merupakan jenis mangga 

dalam subgenus Mangifera (Bompard & 

Kostermans 1993) dan tergolong ke dalam 

jenis mangga semi-liar endemik asal 

Sumatra. Mempelam disebut mangga 

semi-liar karena memiliki persebaran 

yang cukup luas akan tetapi kondisinya 

masih cenderung terabaikan dan belum 

terbudidaya. Kualitas buah dari segi rasa 

dan ukuran masih rendah dibandingkan 

dengan mangga budidaya pada umumnya, 

membuat jenis mangga ini semakin tidak 

dilirik. Hal ini dikhawatirkan akan 

berisiko terhadap ancaman kepunahan 

(Fitmawati et al. 2017).  

Penelurusuran potensi metabolit 

sekunder bersifat antioksidan ternyata 

lebih tinggi dibandingkan dengan salah 

satu jenis mangga budidaya yaitu 

Mangifera indica L. Ekstrak metanol daun 

M. indica memiliki nilai DPPH IC50 

sebesar 49 ppm (Choudhary & Swarnkar 

2011) sedangkan ekstrak etanol daun M. 

laurina memiliki nilai DPPH IC50 sebesar 

18,25 ppm (Fitmawati et al. 2020). Nilai 

DPPH IC50 pada M. laurina menunjukan 

potensi antioksidan yang tinggi sehingga 

potensi toksisitasnya perlu diungkapkan. 

Hal tersebut menjadi tujuan dalam 

penelitian ini dimana data potensi 

sitotoksik Mempelam kemudian dapat 

dijadikan sebagai acuan alternatif 

pengobatan serta peningkatan mutu 

biodiversitas untuk mendorong upaya 

konservasinya. 

 

METODE 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2021 hingga Januari 

2022. Tempat penelitian adalah 

Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, 

FMIPA UNRI. Sampel daun Mempelam 

diperoleh dari Desa Tuah Karya, 

Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah oven lampu, grinder dan 

saringan kawat mesh no.40 (GM-250S1), 

rotary evaporator (Kia), water bath 

(Stuart), lampu 3W (Hemat), aerator 

(Aquaman), refraktometer (ATC), kertas 

pH (Nesco), akuarium penetasan larva 

(Rucika), garam ikan, akuades, metanol 

(Merck), telur Artemia salina L. (Golden 

West) dan DMSO (Sigma). 

 

Prosedur Kerja  

Ekstraksi  

Simplisia halus hasil pengeringan 

dengan oven sebanyak 2 Kg ditambahkan 

metanol 750 mL ke dalam bejana dan 

dihomogenkan setiap hari selama 5 hari. 

Maserat dievaporasi dengan rotary 

evaporator dan diletakkan dalam water 

bath hingga diperoleh ekstrak padat dan 

pekat. 

 

Penetasan Telur A. salina   

Air laut buatan disiapkan dengan 

menambahkan garam ikan kedalam air 

hingga salinitasnya menjadi 25-35 ppm. 

Akuarium penetasan disekat menjadi 

bagian terbuka dan tertutup. Telur A. 

salina sebanyak 1 gr ditambahkan pada 

bagian tertutup dan bagian terbuka diberi 

pencahayaan. Akuarium diberi aerasi dan 

dibiarkan selama 48 jam. 

 

Pengujian Toksisitas 

Prosedur uji toksisitas didasarkan 

pada modifikasi metode Siswanty et. al. 

(2017). Larutan induk 10.000 ppm dibuat 

dengan melarutkan 40 mg ekstrak daun 

Mempelam dalam 4 mL akuades. 

Selanjutnya seri konsentrasi bertingkat 

yaitu 1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm dan 0 

ppm dibuat. Tiap seri larutan sebanyak 1 

mL ditambahkan 50 µL DMSO dan 5 mL 

air laut.  

Larva A. salina sebanyak 10 ekor 

dimasukkan ke dalam masing-masing 

flask berisi larutan seri konsentrasi. 

Pekerjaan dilakukan dengan tiga kali 

ulangan (triplikat). Pengamatan dan 

perhitungan larva yang mati dilakukan 

setelah 24 jam. Persentase kematian larva 

dihitung melalui rumus: 

 

%𝐿𝐶 = (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 𝑥 100% 

keterangan: LC = Kematian larva 

 

Analisis Data 

Nilai LC50 ditentukan berdasarkan 

persamaan regresi linear P = α + β 

[log10(Dose)], pada scatter chart yang 

dibuat pada Microsoft Excel, dimana 

sumbu x adalah log konsentrasi dan 

sumbu y adalah probit persentase 

kematian larva. Menurut Mc Laughlin 

(1991) suatu zat dikatakan tidak toksik 

apabila LC50 > 1000 ppm, toksik apabila 

nilai LC50 < 1000 ppm, memiliki potensi 

sebagai pestisida apabila nilai LC50 200-

1000 ppm, memiliki potensi sebagai 

antimikroba apabila LC50 30-200 dan 

memiliki potensi sebagai antikanker 

apabila LC50 < 30 ppm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Maserasi Sampel Daun Mempelam 

Pengeringan sampel daun dengan 

oven dan penggilingan hingga menjadi 

serbuk halus dilakukan untuk mengurangi 

kadar air dalam simplisia dan memperluas 

permukaan sampel agar memaksimalkan 

interaksi antara metanol dan senyawa aktif 

pada daun saat proses maserasi. Simplisia 

halus yang diperoleh memiliki persentase 

kadar air sebesar 3,17%. Simplisia yang 

diperoleh adalah baik. Hal ini sesuai 

dengan Rivai et al. (2010) dan Winardi 

(2012), bahwa jika persentase kadar air 

suatu simplisia <10% maka akan 

memberikan kadar ekstraktif yang tinggi. 
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Gambar 1. Ekstrak daun Mempelam. 

 

Hasil maserasi sampel daun 

Mempelam menghasilkan ekstrak dengan 

karakteristik padat, memiliki bau aromatik 

dan warna hijau pekat kekuningan 

(Gambar 1). Warna pekat pada ekstrak 

metanol daun Mempelam dihasikan 

karena klorofil yang ikut terekstraksi dan 

mengalami oksidasi selama proses 

maserasi (Utami 2019). Karakter ekstrak 

tersebut sudah sesuai dengan standar 

ekstrak daun mangga pada umumnya. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukaan oleh 

Farochatun (2019), bahwa ekstrak daun 

yang baik pada umumnya memiliki bau 

aromatik yang khas dan memiliki warna 

hijau pekat-hijau kekuningan. 

 

Persentase Kematian Larva A. salina 

Persentase kematian larva A. salina 

disajikan pada Tabel 1. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa ekstrak daun 

Mempelam dengan konsentrasi 1000 ppm 

memberikan persen kematian tertinggi 

sebesar 100%. Konsentrasi 100 ppm dan 

10 ppm menghasilkan persen kematian 

yang sama yaitu sebesar 93%. Kontrol 

negatif yaitu konsentrasi 0 ppm 

memberikan persen kematian sebesar 0%. 

Hal ini menunjukan adanya korelasi 

positif antara konsentrasi dan persentase 

kematian larva, dimana semakin tinggi 

konsentrasi uji yang digunakan maka akan 

menghasilkan jumlah kematian larva yang 

semakin tinggi pula.  

 

 

 

Tabel 1. Kematian larva A. salina terhadap ketiga ekstrak daun mangga  

Jenis Sampel 
Konsentrasi 

(ppm) 

Akumulasi 

Kematian 

Persentase 

Kematian 
Nilai LC50 

Ekstrak metanol 

daun M. laurina 

1000 10 100 

3,20 ppm 
100 9,3 93 

10 9,3 93 

0 0 0 

 

Analisis nilai LC50 Ekstrak Metanol 

Daun Mempelam  

Ekstrak metanol memberikan hasil 

LC50 sebesar 3,20 ppm. Berdasarkan 

pengkategorisasian nilai LC50 oleh Mc 

Laughlin (1991), ekstrak metanol daun 

Mempelam tergolong sangat toksik dan 

memiliki potensi sebagai antikanker. Hal 

ini disebabkan pada ekstak metanol daun 

Mempelam mengandung senyawa aktif 

seperti alkaloid, fenolik, flavonoid dan 

senyawa turunanya seperti kuersetin, asam 

galat dan mangiferin (Fitmawati et al. 

2020). Senyawa-senyawa tersebut 

berperan utama sebagai sumber 

antioksidan. Tidak hanya berpotensi 

sebagai antikanker, antioksidan memiliki 

peran terapeutik yang lebih luas yaitu 

mampu mengatasi beberapa jenis penyakit 

degredatif, kekebalan tubuh, respon 

imunitas, infeksi virus, bakteri, jamur, 

ataupun jenis penyakit kronis lainnya.  

Potensi toksisitas ekstrak metanol 

daun Mempelam yang tinggi tidak hanya 

dikarenakan oleh jenis senyawa aktif yang 

terkandung di dalamnya namun juga 
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dipengaruhi oleh total kandungan masing-

masing senyawa tersebut. Semakin tinggi 

total kandungan senyawa antioksidan 

pada suatu sampel maka akan menunjukan 

kemapuan atau potensi toksisitas yang 

semakin baik pula. Berdasarkan penelitian 

Fitmawati et al. (2020), ekstrak etanol 

daun Mempelam mengandung total 

fenolik sebesar 81,07 ppm, total flavonoid 

sebesar 95,36 ppm, total kuersetin dan 

asam galat, berturut-turut adalah 1,16 

mg/g DW dan 9,41 mg/g DW. Kadar 

fenolik dan flavonoid pada ekstrak 

metanol daun Mempelam tersebut 

ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan 

kadar fenolik dan flavonoid pada ekstrak 

daun M. indica L yang mengandung total 

fenolik sebesar 22,93 mg GAE/g DW dan 

mengandung total flavonoid sebesar 16,00 

mg QE/g DW (Choudhary & Swarnkar 

2011).  

Hasil temuan potensi toksisitas dari 

mangga semi-liar menunjukan potensi 

yang lebih baik dari ekstrak daun mangga 

budidaya seperti M. indica L. Muara 

lanjutan dari potensi toksisitas ini adalah 

kemampuan terapeutiknya seperti 

antikanker. Mekanisme antikanker dari 

ekstrak daun M. indica L. telah diungkap 

pada penelitian-penelitian terdahulu 

(Fitriasih 2019). Senyawa aktif pada 

mangga dapat mempengaruhi jalur 

penghambatan proliferasi sel dan 

melakukan induksi pada jalur apoptosis 

sel kanker payudara, sel MCF-7. Hal ini 

menunjukan adannya potensi bahwa 

ekstrak daun Mempelam juga dapat 

memberikan aktivitas antikanker yang 

lebih baik.  

Hal tersebut perlu dibuktikan 

dengan penelitian lanjutan menggunakan 

MTT assay terhadap sel kanker. Penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan dan 

prediksi awal bagi penelitian lanjutan 

dimasa mendatang. Upaya pencarian 

bahan aktif sebagai sumber alternatif 

pengobatan yang lebih minim efek 

samping dapat terus dilakukan hingga 

didapatkan solusi terbaiknya. 

 

KESIMPULAN 

Ekstrak metanol daun Mempelam 

menunjukan potensi toksisitas yang sangat 

baik dengan nilai LC50 sebesar 3,20 ppm, 

lebih baik dibandingkan dengan potensi 

mangga budidaya pada umumnya. Ekstrak 

metanol daun Mempelam juga 

menunjukan potensi antikanker yang 

dapat ditelisik serta dikembang lebih jauh 

di masa mendatang.  
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