
 

1 

 

ISOLASI DAN UJI TOKSISITAS EKSTRAK n-HEKSANA DARI TERATAI 

PUTIH Nymphaea nouchali Burm. f (Nymphaeaceae) 

 

Irfan Ari Kurniawan1*, Yuharmen2 

 

1Mahasiswa Program S1 Kimia 

2Dosen Bidang Kimia Organik Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

*irfan.ari4357@student.unri.ac.id 

 

ABSTRACT 

White lotus (Nymphaea nouchali Burm f) is one of the natural ingredients used as 

traditional medicine. Therefore, it is necessary to conduct a scientific study of the 

chemical content and its effects. This study aimed to isolate secondary metabolites and to 

test the toxicity of lotus tuber (N. nouchali) from nusing the Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) method. The phytochemical test results contained terpenoid, saponin and 

phenolic secondary metabolites. The isolation used was maceration with n-hexane solvent 

as much as 1.5 kg of crude sample obtained 9.55 g of thick sample. The obtained 

macerates were separated by Vacuum Liquid Chromatography (VLC) method, so that 4 

different fractions were obtained based on the Rf of TLC. In Fraction 3 (F3) code NNBF-

H-F3 white needle-shaped crystals were obtained and recrystallized. The crystal has a 

melting point of 128-130 oC. FT-IR spectra were obtained at wavelengths of 3268 cm-1 (-

OH), 1654 cm-1 (C=C), 2937 cm-1 (aliphatic C-H), 1464 and 1382 cm-1 (CH2 and CH3), 

1062 cm-1, and 1054 cm-1 (CO). Based on the results of the toxicity test using the BSLT 

method, the LC50 value is >1000 ppm showed that the compound obtained was non-toxic. 
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ABSTRAK 

Teratai putih (Nymphaea nouchali Burm f) merupakan salah satu bahan alam yang 

digunakan sebagai obat tradisional. Oleh karena itu diperlukan dilakukan kajian ilmiah 

tentang kandungan kimia dan efek yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengisolasi metabolit sekunder dan menguji toksisitas pada tanaman umbi teratai (N. 

nouchali) dari ekstrak n-heksana menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). Hasil uji fitokimia mengandung metabolit sekunder terpenoid, saponin dan 

fenolik. Isolasi yang digunakan adalah maserasi dengan pelarut n-heksana sebanyak 1,5 

kg sampel kasar diperoleh 9,55 g sampel kental. Maserat yang diperoleh dipisahkan 

dengan metode Vacuum Liquid Chromatography (VLC), sehingga diperoleh 4 fraksi 

yang berbeda berdasarkan nilai Rf dari KLT. Pada fraksi 3 (F3) kode NNBF-H-F3 

diperoleh kristal putih berbentuk jarum. Kristal tersebut memiliki titik leleh 128-130 oC. 

Spektrum FT-IR diperoleh pada bilangan gelombang 3268 cm-1 (-OH), 2937 cm-1 (C-H 

alifatik), 1654 cm-1 (C=C), 1464 dan 1382 cm-1 (CH2 dan CH3), 1062 cm-1, dan 1054 cm-

1 (C-O). Berdasarkan hasil uji toksisitas dengan menggunakan metode BLST diperoleh 

nilai LC50 > 1000 ppm, yang menunjukan bahwa senyawa yang diperoleh bersifat tidak 

toksik. 

Kata kunci: heksana, teratai, toksisitas 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara 

yang kaya akan sumber daya alam, dimana 

memiliki beragam tumbuhan yang 

berpotensi besar untuk dimanfaatkan. Telah 

dilaporkan bahwa berbagai jenis tumbuhan 

mengandung metabolit sekunder yang 

berkhasiat sebagai obat, namun 

diperkirakan masih banyak lagi tumbuhan 

yang belum teridentifikasi yang berpotensi 

sebagai obat baru. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian ilmiah untuk 

mengetahui kandungan kimia dan uji 

aktivitas yang terkandung dalam tumbuhan 

tersebut (Fadhli dkk, 2020). 

Salah satu tumbuhan yang telah lama 

diketahui sebagai obat tradisional adalah 

teratai. Teratai termasuk tumbuhan yang 

hidup di rawa atau daerah sungai yang tidak 

terlalu dalam. Kalimantan Selatan termasuk 

provinsi yang sebagian besar berupa rawa 

yang banyak ditumbuhi teratai. Bagian 
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teratai yang biasa dimanfaatkan adalah biji, 

bunga, batang dan rhizoma (umbi). Teratai 

biasanya mengandung banyak pati, protein, 

lemak, alkaloid, flavonoid, steroid, 

glikosida, tanin, triterpenoid, dan saponin 

(Khairunnisa, 2021). 

Teratai putih merupakan salah satu 

bahan alam yang digunakan sebagai obat 

tradisional di Bangladesh. Dimana hampir 

seluruh bagian tumbuhan ini dapat 

digunakan sebagai obat tradisional, salah 

satunya adalah bagian umbi untuk 

mengobati diare dengan cara direbus. Akan 

tetapi, sebelum suatu tanaman dapat 

dimanfaatkan menjadi obat secara umum. 

Perlu dilakukan uji praklinik dan klinik 

agar dapat diketahui manfaat dan efek 

samping bagi tubuh, salah satu uji awal 

sebelum dimanfaatkan sebagai obat adalah 

uji toksisitas akut bertujuan untuk 

mengetahui seberapa toksik tanaman 

tersebut serta jumlah dosis yang aman 

untuk digunakan sebagai obat. Oleh karena 

itu, penulis melakukan kajian mengenai 

isolasi senyawa organik dalam ekstrak n-

heksana dari bagian umbi teratai putih 

(Nymphaea nouchali Burm. f) dan uji 

toksisitas dengan menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

sehingga akan dapat diamati toksisitas 

dengan melihat keaktifan suatu ekstrak 

berdasarkan nilai LC50. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

seperangkat alat destilasi, seperangkat alat 

rotary evaporator (Heidolph 2000), 

lumpang dan alu, spatula, neraca analitik, 

alat titik leleh Fisher Johns, kolom VLC 

(vacuum liquid chromatography), 

chamber, pipa kapiler, pinset, lampu UV 

(Cole Permer 254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 10S 

UV-Vis), spektrofotometer FTIR 

(Shimadzu IR Prestige-21), vial, dan 

peralatan gelas yang biasa di Laboratorium 

kimia yang disesuaikan dengan prosedur 

kerja. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanaman umbi teratai 

(Nymphaea nouchali Burm. f). Bahan yang 

digunakan adalah n-heksana, metanol, etil 

asetat, kloroform, FeCl3 0,02M, H2SO4 2N, 

Serium(III) Sulfat (Ce(SO4)2), DMSO, 

pereaksi Dragendroff, pereaksi Meyer, 

aquades, silika gel 60 GF254 Merck, 

pereaksi Liebermann-Burchard, logam Mg, 

plat KLT GF254, benur Artemia Salina 

Leach, air laut, kertas saring Whatman 40 

dan alumunium foil. 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan pada sampel 

umbi teratai berupa serbuk halus. Uji 

alkaloid dilakukan menggunakan metode 
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Culvenor-Fitzgerald, Uji terpenoid dan 

steroid dilakukan dengan menggunakan 

metode Lieberman-Burchard, Uji flavonoid 

dilakukan menggunakan metode Smith-

Metchalf dan metode Wilstater, Uji saponin 

dilakukan dengan menggunakan metode 

Forth dan uji fenolik dengan menggunakan 

larutan FeCl3 

c. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Ekstraksi umbi teratai (Nymphaea 

nouchali Burm. f) dilakukan dengan 

metode maserasi. Sampel umbi teratai 

direndam dalam jerigen sebanyak 1,5 kg 

dengan pelarut n-heksana, kemudian 

disaring. Proses maserasi dilakukan 

sebanyak empat kali pengulangan. 

Kemudian dikeringkan. Hasil maserasi 

yang diperoleh dilakukan pemisahan 

pelarutnya menggunakan alat  rotary 

evaporator, sehingga didapat ekstrak kasar 

n-heksana dari umbi teratai (Nymphaea 

nouchali Burm. f) lalu ditimbang beratnya. 

d. Pemisahan dengan Vacuum Liquid 

Chromatography (VLC) 

Ekstrak kasar n-heksana umbi teratai 

(Nymphaea nouchali Burm. f) dilakukan 

pemisahan kandungan senyawa metabolit 

sekunder dengan menggunakan VLC yang 

berdiameter 5 cm dan tinggi 15 cm diisi 

dengan silika gel 60 GF254 hingga 

didapatkan tinggi silika 10 cm. Pengisian 

silika gel ke dalam kolom dilakukan dalam 

keadaan vakum hidup, agar diperoleh 

kerapatan maksimum. Kemudian sampel 

yang sudah di preabsorpsi dengan silika gel 

60 GF254 (1:1) dimasukkan ke dalam 

kolom. Selanjutnya dielusi secara 

bergradien menggunakan perbandingan 

pelarut dimulai dari n-heksana 100% 

hingga n-heksana:etil asetat (1:1), dengan 

kenaikan kepolaran 10%. Hasil pemisahan 

ditampung dalam erlenmeyer yang telah 

diberi nomor dan diuapkan pelarutnya. 

e. Rekristalisasi 

Apabila mendapatkan padatan yang 

masih kotor maka dilakukan rekristalisasi 

untuk menghilangkan pengotor sehingga 

didapatkan senyawa yang murni. Cara 

melakukan rekristalisasi adalah dengan 

melarutkan kristal zat padat yang akan 

direkristalisasi dalam pelarut yang 

melarutkan kristal dengan baik 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.  

f. Uji Kemurnian 

Kristal yang telah direkristalisasi diuji 

kemurnian dengan KLT. Pengujian dengan 

KLT dilakukan dalam berbagai sistem 

eluen, jika menghasilkan satu noda berarti 
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kristal tersebut sudah murni. Uji kemurnian 

dengan uji titik leleh dengan Fisher John. 

Titik leleh diperoleh saat kristal mulai 

meleleh sampai meleleh sempurna dengan 

selisih titik leleh ≤ 2C maka kristal 

tersebut telah murni. Senyawa yang telah 

murni dilakukan elusidasi struktur 

menggunakan spektroskopi UV dan FTIR. 

g. Uji Toksisitas dengan Metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan 

dalam 2 mL metanol (larutan induk, 

konsentrasi 10000 μg/mL), kemudian dari 

larutan induk tersebut 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 vial, lalu pelarut diuapkan 

hingga mengering. Setelah pelarut kering, 

sebanyak 50 μL DMSO dan sedikit air laut 

dimasukkan ke dalam masing-masing vial. 

Sebanyak 10 ekor larva udang yang sudah 

disiapkan dimasukan ke dalam vial tersebut 

dan ditambah air laut hingga batas kalibrasi 

5 mL. Untuk kontrol, sebanyak 50 μL 

DMSO diambil dengan menggunakan pipet 

mikro lalu dimasukkan ke dalam vial uji 

dan ditambahkan air laut hingga hampir 

mencapai batas kalibrasi. 

Tingkat toksisitas diukur dari persen 

kematian larva, dengan 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. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia adalah uji awal yang 

bertujuan untuk mengetahui metabolit 

sekunder yang terkandung dalam tumbuhan 

N. nouchali. Hasil identifikasi senyawa 

kimia yg terkandung pada N. nouchali 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil skrining uji fitokimia tumbuhan teratai putih N. nouchali 

Uji Fitokimia Pereaksi Hasil Pengamatan 

Alkaloid 
Dragendorff 

Mayer 
- 

Tidak terdapat endapan pada pereaksi 

dragendorff dan mayer 

Terpenoid dan 

Steroid 

Liebermann 

Burchard 
+/- Larutan warna kuning kecoklatan 

Saponin H2O + Terdapat busa stabil ±5 menit 

Flavonoid Mg-HCl - Larutan berwarna kuning 

Fenolik FeCl3 + Larutan berwarna hitam 

Keterangan     : (+) = menunjukan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder 

             (-) = menunjukan tidak adanya kandungan senyawa metabolit sekunder

b. Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 

Metabolit Sekunder 

Sampel dilakukan uji fitokimia yang 

bertujuan untuk mengetahui kandungan 

metabolit sekunder. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hariri dan Irsyam (2019) 

pada Nymphaea bagian umbi mengandung 

senyawa alkaloid, flavonoid dan fenol 

sedangkan hasil uji fitokimia menunjukkan 

bahwa kandungan metabolit sekunder dari 

sampel umbi teratai putih mengandung 

terpenoid, saponin, flavonoid, dan fenolik. 

Perbedaan kandungan metabolit sekunder 

dari spesies yang sama dapat terjadi karena 

adanya perbedaan kondisi tanah dimana 

tumbuhan tersebut tumbuh 

Umbi teratai putih (N. nouchali) 

sebanyak 1.5 Kg dimaserasi menggunakan 

pelarut n-heksana selama 1x24 jam dengan 

4 kali pengulangan. Sehingga diperoleh 

ekstrak kasar n-heksana berwarna coklat 

gelap sebanyak 9.55 gram 

c. Pemisahan Ekstrak n-Heksana dengan 

Vacuum Liquid Chromatography 

(VLC)  

Ekstrak kasar n-heksana dilakukan 

uji KLT untuk mengetahui jumlah senyawa 

yang terdapat dalam ekstrak dengan melihat 

jumlah noda yang didapat. Hasil KLT 

dalam ekstrak diperoleh banyak noda 

sehingga perlu dilakukan proses pemisahan 

menggunakan metode VLC. Proses 

pemisahan diawali dengan pelarut nonpolar 

dikarenakan pelarut polar cenderung 

mampu melarutkan pelarut polar maupun 

nonpolar sedangkan pelarut nonpolar hanya 

mampu melarutkan senyawa nonpolar, 

sehingga pemisahan senyawa berdasarkan 

tingkat kepolaran (Afham, 2018). Hasil 

pemisahan metode VLC diperoleh 4 fraksi 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil pemisahan Vacuum Liquid Chromatography (VLC) 

No. Fraksi No. Vial Eluen (200 mL) Berat (gram) 

1 F1 H = 100% 0,3294  

2 F2 H : E = 90 : 10 dan H : E = 80 : 20 1,2155 

3 F3 H : E = 70 : 30 dan H : E = 60 : 40 0,2501 

4 F4 H : E = 50 : 50 0,0550 

Seluruh fraksi yang telah didapat 

dilakukan pengujian KLT untuk melihat 

noda pada plat KLT sehingga jika memiliki 

nilai Rf dan pola noda yang sama dapat 

dilakukan penggabungan dalam 1 fraksi. 

Keempat fraksi memiliki nilai Rf yang 

berbeda, dari keempat fraksi setelah 

dibiarkan beberapa hari terdapat kristal 

kuning berbentuk jarum pada fraksi 3 diberi 

kode NNBF-H-F3. 

d. Uji Kemurnian 

Senyawa NNBF-H-F3 yang diperoleh 

dilakukan uji kemurniannya dengan uji 

KLT menggunakan 3 eluen berbeda dan uji 

titik leleh. Hasil KLT menggunakan 3 eluen 

yang terdiri dari n-heksana:etil asetat (8:2), 

n-heksana:kloroform (1:1), dan n-heksana: 

DCM (1:1) dengan nilai Rf masing-masing  

0,6; 0,4; 0,3. pengujian kemurnian uji titik 

leleh kemudian dilakukan dengan 

menggunakan alat Fisher-Johns. Hasil titik 

leleh senyawa NNBF-H-F3 adalah 128-130 

oC dengan kisaran titik leleh kristal dari 

awal peleburan hingga peleburan adalah ≤ 

2oC, maka dapat disimpulkan bahwa kristal 

tersebut murni. 

e. Karakterisasi 

Senyawa NNBF-H-F3 dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV dan 

spektroskopi FT-IR. Karakterisasi dengan 

menggunakan UV senyawa NNBF-H-F3 

menunjukkan tidak adanya absorbansi pada 

panjang gelombang 200-400 nm (Gambar 

1). Hasil FT-IR senyawa NNBF-H-F3 

menunjukkan adanya pita serapan 

(bilangan gelombang) pada 3268 cm-1 (-

OH), 2937 cm-1 (C-H) alifatik, 1654 cm-1 

(C=C), 1464 cm-1 dan 1380 cm-1 (CH2 dan 

CH3), 1062 cm-1 dan 1054 cm-1 (C-O) 

(Gambar 2). Berdasarkan hasil uji 

fitokimia dengan menggunakan pereaksi 

Lieberman Burchard yang menunjukkan 

warna coklat yang yang mengindikasikan 

bahwa senyawa NNBF-H-F3 termasuk 

golongan terpenoid.



 

8 

 

 
Gambar 1. Hasil Spektrum UV 

 
Gambar 2. Hasil Spektrum FT-IR 

f. Uji Toksisitas dengan Metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Ekstrak kasar n-heksana dilakukan uji 

toksisitas dengan menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). 

Metode ini menggunakan larva udang A. 

salina Leach sebagai hewan uji. Menurut 

Meyer dkk. (1982) Suatu ekstrak atau 

senyawa dikatakan toksik jika nilai LC50 < 

1000 ppm. Ekstrak kasar N. nouchali  

dilarutkan dengan n-heksana dengan variasi 

konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm dan 10 

ppm dengan 3 kali pengulangan sehingga 

dapat diketahui tingkat ketoksikan dari 
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ekstrak N. nouchali. Pelarut DMSO 

digunakan sebagai kontrol, dimana kontrol 

bertujuan untuk mengetahui respon hambat 

yang terjadi benar-benar disebabkan oleh 

ekstrak N. nouchali sebagai komponen aktif 

bukan berasal dari pelarut yang digunakan. 

Hasil uji menunjukan nilai LC50 yang 

diperoleh sebesar 1879,80 ppm. 

Berdasarkan nilai LC50 yang diperoleh 

menunjukan bahwa ekstrak N. nouchali 

tidak bersifat toksik karena nilai LC50 > 

1000 ppm. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada tanaman umbi teratai (N. 

nouchali), Hasil uji fitokimia tanaman umbi 

teratai (N. nouchali) mengandung senyawa 

metabolit sekunder golongan saponin, 

fenolik, flavonoid dan terpenoid, dari hasil 

isolasi diperoleh 4 fraksi, pada Fraksi 3 

terdapat senyawa murni NNBF-H-F3 

berbentuk kristal yang merupakan 

golongan terpenoid.  Karakteristik senyawa 

NNBF-H-F3 dengan menggunakan uji 

KLT menunjukan satu noda, titik leleh 128-

130oC, spektroskopi UV menunjukkan 

tidak adanya serapan pada panjang 

gelombang 200-400 nm dan spektroskopi 

FT-IR terdapat gugus (-OH), (C-H alifatik), 

(CH2 dan CH3), (C-O). Hasil uji toksisitas 

ekstrak n-heksana dari umbi tanaman 

teratai (N. nouchali) tidak bersifat toksik 

terhadap larva udang A. salina Leach 

dengan  nilai LC50 > 1000 ppm. 

Adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan pada penelitian ini adalah perlu 

dilakukan isolasi dengan menggunakan 

pelarut yang berbeda dan uji aktivitas 

lainnya dan juga perlu dilakukan elusidasi 

struktur menggunakan 1H dan 13C NMR 

serta Spektroskopi massa untuk mengetahui 

karaterisasi senyawa yang didapat.  
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