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ABSTRACT 

Isolation and toxicity test of soursop (Annona muricata L) seed flesh have been done. 

The isolation of chemical compounds was done by maseration using n-hexane and 

methanol while its toxicity was determined by Brine Shrimp Lethality Test method 

using Artemia salina Leach. Gas Chromatography Mass Spectroscopy (GC-MS) was 

used to analyze the chemical compounds from methanol fraction. A total of 1100 g 

soursop seed flesh yielded  140.8 g of n-hexane extract and 108.6 g of methanol extract. 

The results of toxicity test showed that  n-hexane extract has no toxicity                  

(LC50 = 1122.02 ppm), while methanol extract has toxicity (LC50 = 0.59 ppm). The 

result of GC-MS analysis showed that the 6
th

 fraction of methanol extract contained 

methyl palmitic (peak of 1.96 on 20.95 minutes retention time), methyl linoleic (peak of 

2.12 on 22.99 minutes), and methyl oleic (peak of 2.23 on 23.05 minutes) based on 

NIST and WILEY 7 library. 

  

Keywords : Annona muricata L, GC-MS, toxicity test  

 

ABSTRAK 

Telah dilakukan isolasi dan uji toksisitas dari daging biji tanaman sirsak. Isolasi 

senyawa-senyawa kimia ini dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-

heksana dan metanol sedangkan toksisitasnya ditentukan dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) menggunakan Artemia salina Leach. Kromatografi Gas dan 

Spektroskopi Massa (GC-MS) digunakan untuk menganalisis senyawa kimia dari fraksi 

metanol. Sebanyak 1100 g daging biji tanaman sirsak menghasilkan 140,8 g ekstrak n-

heksana dan 108,6 g ekstrak metanol. Hasil uji toksisitas menunjukkan ekstrak n-

heksana bersifat tidak toksik (LC50 = 1122,02 ppm), sedangkan ekstrak metanol bersifat 

toksik (LC50 = 0,59 ppm). Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa fraksi 6 ekstrak 

metanol mengandung metil palmitat (puncak 1,96 pada waktu retensi 20,95 menit), 
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metil linoleat (puncak 2,12 pada waktu retensi 22,99 menit), dan metil oleat (puncak 

2,23 pada waktu retensi 23,05 menit) berdasarkan pustaka NIST dan WILEY 7. 

 

Kata kunci : Annona muricata L, GC-MS, uji toksisitas 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis tanaman yang 

bermanfaat, baik untuk pangan maupun bahan obat. Masyarakat Indonesia sendiri, sejak 

dahulu telah menggunakan tanaman sebagai bahan obat tradisional. Namun hal itu 

dilakukan berdasarkan pengalaman yang turun temurun dan bukan melalui kajian yang 

sistematis dan terencana, sehingga senyawa kimia yang aktif dari tanaman tersebut 

belum banyak ditemukan. Kusuma (1988) menyebutkan bahwa dengan mengetahui 

terlebih dahulu komponen-komponen senyawa kimia yang ada akan dapat menunjang 

pengembangan obat tradisional.  

Senyawa kimia aktif dari tanaman terkandung dalam bagian-bagian yang sering 

digunakan sebagai bahan obat antara lain : akar, daun, biji, kulit batang, dan buah. 

Senyawa kimia di dalam tanaman merupakan hasil metabolisme sekunder dari tanaman 

itu sendiri, contohnya adalah senyawa-senyawa kimia aktif seperti senyawa-senyawa 

golongan alkaloid, steroid, terpenoid, saponin, dan flavonoid (Harborne, 1987).  

Famili Annonaceae merupakan kelompok tanaman penghasil metabolit sekunder 

dengan aktivitas biologis yang menonjol sehingga famili tanaman ini banyak digunakan 

untuk pengobatan, pemberantasan hama dan lainnya (Rupprecht et al., 1990). Tanaman 

famili Annonaceae juga mengandung beberapa senyawa asam karboksilat, diantaranya 

asam stearat, asam oleat, etil oleat, asam oktadekanoat, etil ester oktadekanoat, ester 

dioktilheksadioat, dan asam palmitat (Suirta et al., 2007).  

Sirsak ( Annona muricata L ) adalah jenis tanaman yang dikelompokkan pada 

famili Annonaceae, diperkirakan sejak tahun 1940 tanaman sirsak telah digunakan 

sebagai pengobatan herbal (Wiart, 2007). Bagian daun dan biji dari tanaman sirsak telah 

digunakan pada pengobatan tradisional seperti rebusan air dari daun dan biji yang dapat 

digunakan untuk mengobati luka borok, ginjal, dan sitotoksik terhadap kanker. Bagian 

buah sirsak selain dimanfaatkan sebagai bahan pestisida juga dapat digunakan untuk 

obat anti skorbut, anti sembelit, batu empedu, dan meningkatkan nafsu makan (Heyne, 

1987; Rukmana dan Yuniarsih, 2001). Genus yang sama dengan spesies yang berbeda 

seperti pada biji srikaya (Anonna squamosa) juga bersifat toksik dan mempunyai sifat 

insektisida yang kuat terutama pada hama Crocidolomia binotalis, karena pada biji 

srikaya diketahui mengandung senyawa skuamosin dan asimisin yang merupakan 

senyawa golongan asetogenin (Prijono et al., 1995).  

Berdasarkan penelitian dan literatur yang ada, diketahui bahwa tanaman Annona 

muricata ini mengandung senyawa kimia yang bermanfaat untuk pengobatan dan juga 

memiliki beragam aktivitas biologis, sehingga perlu dilakukan isolasi dan uji toksisitas 

dari daging biji tanaman sirsak terhadap larva udang (Artemia salina Leach) karena 

larva udang memiliki sensitivitas tinggi, mudah dalam pengerjaan, murah, dan hasilnya 

dapat dipercaya. 
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METODE PENELITIAN 

 Daging biji tanaman Annona muricata diambil di daerah Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Daging biji tanaman Annona muricata terlebih dahulu dikering anginkan dan 

dijaga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung sampai beratnya konstan, 

setelah kering dihaluskan hingga diperoleh serbuk kering. Serbuk kering ditimbang 

sampai berat konstan kemudian siap untuk diekstraksi. 

a. Isolasi senyawa kimia dari daging biji tanaman Annona muricata 

 Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Sejumlah tertentu serbuk kering 

daging biji tanaman Annona muricata direndam di dalam bejana ekstraksi dengan 

pelarut n-heksana selama 2x24 jam sebanyak 3 kali pada suhu kamar, lalu 

diultrasonikasi dan saring. Maserat yang didapat diuapkan dari pelarutnya menggunakan 

alat rotary evaporator, sehingga didapat maserat total n-heksana. Dengan perlakuan 

yang sama residu yang telah kering diekstrak kembali dengan pelarut metanol sebanyak 

3 kali, sampai diperoleh ekstrak total metanol. 

 Pemisahan senyawa-senyawa yang ada dalam masing-masing ekstrak dilakukan 

dengan fraksinasi menggunakan kromatografi kolom vakum cair. Kromatografi kolom 

vakum cair (yang berdiameter 3 cm dan tinggi 20 cm) diisi dengan silika gel 60 GF254 

hingga mencapai ketinggian lebih kurang 5 cm. Pengisian kolom dilakukan dalam 

keadaan vakum, agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Ekstrak yang akan 

difraksinasi dilakukan preadsorpsi dan dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya dielusi 

secara bergradien menggunakan pelarut n-heksana, perbandingan n-heksana – etil 

asetat, sampai perbandingan etil asetat-metanol (1:1). Hasil pemisahan ditampung 

dalam erlenmeyer yang telah diberi nomor. 

 Fraksi-fraksi hasil pemisahan secara kromatografi vakum cair diuji dengan KLT. 

Plat KLT diberikan batas atas dan bawah, masing-masing 1 cm dari atas dan bawah plat. 

Masing-masing fraksi ditotolkan pada plat KLT sesuai dengan nomor yang telah 

diberikan. Selanjutnya  dielusi sampai pada batas atas plat yang telah ditandai, 

kemudian plat diangkat. Tandai noda yang dihasilkan dengan pensil yang dibantu 

melihatnya dengan lampu UV atau pereaksi penampak noda. Noda yang memberikan Rf  

yang sama bisa digabungkan menjadi satu fraksi. 

b. Identifikasi menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

 Penentuan struktur komponen senyawa hasil kromatografi vakum cair dilakukan 

dengan GC-MS. Analisis dengan GC-MS dilakukan menggunakan GC-MS Shimadzu 

QP 2010 ULTRA dengan kolom BD 5, suhu kolom 60ºC, suhu detektor 290ºC, suhu 

injektor 270ºC, suhu program (suhu awal 60ºC, kenaikan 8ºC per menit sampai suhunya 

280ºC), waktu analisis 27,5 menit, tekanan 80,2 kpa, laju alir 1,32 mL/menit, volume 

injeksi 0,2 µL. Jumlah senyawa yang terdapat pada ekstrak ditunjukkan oleh jumlah 

puncak (peak) pada kromatogram, sedangkan nama atau jenis senyawa yang ada 

diinterpretasikan berdasarkan data spektra dari setiap puncak tersebut dengan metode 

pendekatan perpustakaan (library) pada database. 
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c. Uji aktivitas toksisitas 

 Pembiakkan benur Artemia salina Leach dilakukan dengan mengisi air laut ke 

dalam suatu wadah persegi yang disekat menjadi dua bagian, bagian gelap dan terang. 

Benur udang diletakkan di bagian yang gelap tertutup dan diberi aerasi. Sedangkan 

bagian yang lain dibiarkan terbuka dan diberi cahaya. Benur dibiarkan selama 48 jam 

agar benur tersebut menetas. Benur yang menetas akan tertarik ke sisi yang terbuka dan 

terkena cahaya, larva Artemia salina Leach ini selanjutnya digunakan untuk uji 

toksisitas. 

 Masing-masing vial uji dikalibrasi sebanyak 5 ml. Pengujian dilakukan tehadap 

ekstrak total n-heksana, metanol dan fraksi dengan konsentrasi 1000, 100 dan 10 ppm. 

Penambahan pelarut n-heksana pada prosedur digunakan pada ekstrak n-heksana dan 

fraksi yang larut dalam pelarut n-heksana, sedangkan penambahan pelarut metanol 

digunakan pada ekstrak metanol dan fraksi yang dapat larut dalam pelarut metanol. 

Sebanyak 20 mg masing-masing sampel uji dilarutkan dalam 2 ml n-heksana/metanol 

maka akan diperoleh larutan dengan konsentrasi 10000 ppm. Kemudian dari masing-

masing larutan tersebut dipipet sebanyak 0,5 ml dan ditambahkan 5 ml n-

heksana/metanol hingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1000 ppm setelah 

penambahan air laut. Kemudian dari larutan tersebut dipipet sebanyak 0,5 ml dan 

ditambahkan 5 ml n-heksana/metanol hingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 100 

ppm setelah penambahan air laut dan untuk konsentrasi 10 ppm dibuat dari konsentrasi 

sampel uji 100 ppm dengan cara yang sama. Masing-masing larutan dipipet sebanyak 

0,5 ml dimasukkan ke dalam vial uji dengan pengulangan masing-masing 3 kali. 

Masing-masing vial uji dibiarkan pelarutnya menguap, larutkan kembali 

senyawa uji dengan 50 µl DMSO, selanjutnya tambahkan air laut hampir mencapai 

batas kalibrasi. Masukkan larva udang pada masing-masing vial sebanyak 10 ekor. 

Tambahkan lagi air laut beberapa tetes hingga batas kalibrasi, kematian larva udang 

diamati setelah 24 jam. Dari data yang dihasilkan dihitung LC50 dengan metode kurva 

menggunakan tabel probit. Untuk kontrol, 50 µl DMSO dipipet dengan pipet mikro ke 

dalam vial uji, tambahkan air laut hampir mencapai batas kalibrasi. Masukkan larva 

Artemia salina Leach 10 ekor. Tambahkan lagi air laut beberapa tetes hingga batas 

kalibrasi.  

Untuk melihat pengaruh pemberian ekstrak dan fraksi tanaman Annona muricata 

terhadap larva Artemia 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 akan diketahui nilai probit, masukkan 

dalam persamaan regresi, sehingga didapat nilai LC50. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi dan uji toksisitas ekstrak total n-heksana dan metanol dari daging biji 

tanaman Annona muricata  

 Sebanyak 1.100 gram serbuk kering daging biji Annona muricata dimaserasi 

dengan n-heksana sebanyak 3 kali masing-masing selama 2x24 jam. Sebelum maserat 

disaring terlebih dahulu dilakukan ultrasonikasi. Maserat yang sudah disaring kemudian 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator, sehingga diperoleh ekstrak total n-heksana 
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bewarna kuning kecoklatan sebanyak 140,8 gram. Residu yang telah kering diekstrak 

kembali dengan pelarut metanol sehingga diperoleh ekstrak total metanol berwarna 

coklat tua sebanyak 108,6 gram. 

 Pemeriksaan komponen yang dikandung ekstrak total n-heksana dan metanol 

yang diperoleh dilakukan dengan uji KLT. Ekstrak yang telah diuji KLT dilanjutkan 

dengan uji toksisitas dengan perbedaan konsentrasi masing-masing 10, 100 dan 1000 

ppm. Uji toksisitas ini dilakukan untuk menentukan tingkat aktivitas dari masing-

masing ekstrak yang dilihat dari nilai LC50 sehingga dapat dilakukan pemisahan lebih 

lanjut. Suatu ekstrak dikatakan toksik apabila memiliki nilai LC50 <1000 ppm. Hasil uji 

toksisitas ekstrak n-heksana dan metanol dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Hasil uji toksisitas ekstrak n-heksana dan metanol 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak metanol memiliki nilai LC50 0,59 ppm 

sedangkan ekstrak n-heksana dengan nilai LC50 1122,02 ppm, ini menunjukkan bahwa 

ekstrak metanol bersifat toksik sedangkan ekstrak n-heksana bersifat tidak toksik, 

sehingga dapat dilakukan pemisahan lebih lanjut terhadap ekstrak metanol untuk 

memisahkan senyawa yang ada di dalam ekstrak tersebut hingga diperoleh senyawa 

yang lebih murni. 

 

b. Pemisahan senyawa menggunakan Kromatografi Vakum Cair (KVC) dan uji 

toksisitas fraksi 

 Pemisahan dengan kromatografi vakum cair (KVC) menggunakan 20 gram 

ekstrak total metanol, dilakukan elusi dengan sistem peningkatan kepolaran eluen yang 

dimulai dari n-heksana 100% sampai perbandingan etil asetat-metanol (1: 1). Hasil 

pemisahan diperoleh 16 vial, kemudian fraksi-fraksi tersebut diuji KLT (Tabel 2). Uji 

KLT yang menunjukkan Rf sama, fraksi tersebut digabungkan menjadi satu fraksi. 

Fraksi-fraksi yang diperoleh dari hasil pemisahan, yaitu Fr 1 (vial 1), Fr 2 (vial 2), Fr 3 

(vial 3-4), Fr 4 (vial 5), Fr 5 (vial 6-7), Fr 6 (vial 8-12), dan Fr 7 (vial 13-16), kemudian 

dilakukan uji KLT dan disemprot dengan reagen penampak noda serium sulfat. 

Tingkat aktivitas dari Fr 1-7 terhadap uji kematian larva udang dapat diketahui 

dengan uji toksisitas. Nilai LC50 dari Fr 1-7 dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil uji dengan 

nilai LC50 paling kecil terdapat pada Fr 5 (LC50 = 2,63 ppm) dan Fr 6 (LC50 = 1,48 ppm) 

dibandingkan Fr lainnya. Kedua fraksi memiliki tingkat aktivitas yang relatif sama 

karena dilihat dari selisih nilai LC50 yang tidak jauh berbeda, namun dilihat dari 

kuantitasnya, Fr 6 memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Fr 5 sehingga Fr 6 

dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan GC-MS. 

 

 

 

No. Sampel LC50 (ppm) 

1. Ekstrak n-heksana 1122,02 

2. Ekstrak metanol 0,59 
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Tabel 2: Hasil KLT dari pemisahan dengan Kromatografi Vakum Cair (KVC) 

menggunakan eluen n-heksana : etil asetat (1:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Hasil uji toksisitas fraksi 1-7 

No. Sampel LC50 (ppm) Massa (g) 

1. Fr 1   (v1) 758,6 0,09 

2. Fr 2   (v2) 13,5 0,15 

3.   Fr 3   (v3-4) 50,12 1,14 

4.       Fr 4   (v5) 10,96 0,68 

5.   Fr 5   (v6-7) 2,63 0,28 

6.    Fr 6   (v8-12) 1,48 0,56 

7.     Fr 7   (v13-16) 10,23 0,43 

 

c. Identifikasi menggunakan GC-MS 

Hasil pemisahan dengan KVC menghasilkan 7 fraksi, berdasarkan uji toksisitas, 

fraksi 6 (Fr 6) berupa minyak memiliki nilai LC50 paling kecil sehingga dilakukan 

analisis lebih lanjut menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

untuk mengetahui komponen-komponen yang terkandung dalam fraksi tersebut. Hasil 

analisis Fr 6 disajikan pada Tabel 4. Hasil senyawa yang dianalisis menunjukkan bahwa 

Fr 6 mengandung turunan senyawa asam lemak rantai panjang. 

 

 

 

No. Vial (v) Massa (g) Rf 

1. v1 0,09 0,64 

2. v2 0,15 0,44 

3. v3 0,73 0,52 

4. v4 0,41 0,51 

5. v5 0,68 0,27 

6. v6 0,12 0,16 

7. v7 0,16 0,15 

8. v8 0,17 0,06 

9. v9 0,09 0,06 

10. v10 0,17 0,05 

11. v11 0,06 0,06 

12. v12 0,07 0,04 

13. v13 0,17 0,002 

14. v14 0,05 0,002 

15. v15 0,09 0,002 

16. v16 0,12 0,002 
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Tabel 4: Senyawa hasil analisis GC-MS dari daging biji Annona muricata 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap daging biji tanaman Annona muricata 

dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak metanol dari daging biji tanaman Annona 

muricata dihasilkan sebanyak 108,6 gram yang berupa turunan asam lemak rantai 

panjang. Hasil karakterisasi dengan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-

MS), Fr 6 mengandung senyawa turunan asam lemak rantai panjang yaitu metil 

palmitat, metil linoleat, metil oleat. Hasil uji aktivitas toksisitas menunjukkan bahwa 

ekstrak metanol dengan nilai LC50 = 0,59 ppm bersifat toksik, sedangkan ekstrak n-

heksana dengan nilai LC50 = 1122,02 ppm bersifat tidak toksik, dan fraksi 6 memiliki 

aktivitas toksisitas terbesar dengan nilai LC50 = 1,48 ppm dibandingkan fraksi lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan perlu dilakukan uji aktivitas 

lainnya seperti antibakteri, antijamur dan antioksidan serta perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk menemukan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam 

daging biji Annona muricata. 
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Retensi 
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O

O

 

5 22,99 1,05 Methyl linoleic (2) 

O

O

 

6 23,05 1,64 Methyl oleic (3) O

O
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