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ABSTRACT 

Urolithiasis is a dangerous disease for human. The most common treatment to 

cure this disease is using medicinal plants as an alternative treatment. The aims of 

this research were to identify toxicity level of Stronbilanthes crispus served as 

antiurolithiasis agent using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method and to 

determine LC50 of Stronbilanthes crispus extract treating to Artemia salina larvae. 

The study had been conducted from November 2014 to Februari 2015. In this 

research we used four ected which were with different extract concentration, i.e. 

control, 10 µg/ml, 100 µg/ml and 1000 µg/ml. Total Artemia salina larvae died 

after 24 hours treatment on each extract concentration medicinal plant were count. 

The toxicity was be analyzed using Probit analysis to determine LC50. The result 

of toxicity test indicated that leaf extract of Stronbilanthes crispus have lethal 

effect (LC50) to Artemia salina larvae at concentration of 234,42 µg/ml. 

Keywords: Antiurolithiasis, Artemia salina Leach., BSLT, LC50, Stronbilanthes 

 crispus. 

ABSTRAK 

Urolithiasis merupakan salah satu penyakit yang membahayakan kesehatan 

manusia. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengatasi penyakit ini 

adalah menggunakan tanaman obat sebagai pengobatan alternatif. Tujuan dari 

penelitian yaitu mengidentifikasi tingkat toksisitas tumbuhan yang berpotensi 

sebagai agen antiurolithiasis menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) dan menentukan nilai LC50 larva Artemia salina setelah pemberian ekstrak 

tanaman obat. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2014 hingga 

Februari 2015. Dalam penelitian ini terdapat empat kelompok perlakuan yaitu 

kontrol, ekstrak dengan konsentrasi 10 µg/ml, 100 µg/ml dan 1000 µg/ml. Data 

yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari jumlah larva udang 

yang mati selama 24 jam setelah perlakuan pada tiap-tiap konsentrasi ekstrak 

tumbuhan obat. Data dari uji toksisitas tersebut akan dianalisis dengan Analisis 

Probit untuk mengetahui nilai LC50. Berdasarkan hasil uji toksisitas menggunakan 

metode Brine Shrimp Lethality Test ekstrak daun Stronbilanthes crispus 
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memberika efek kematian terhadap Artemia salina Leach dengan nilai LC50 

234,42 µg/ml. 

Kata kunci:  Antiurolithiasis, Artemia salina Leach., BSLT, LC50, Stronbilanthes 

 crispus. 

 

PENDAHULUAN 

 Urolithiasis (batu ginjal) 

merupakan salah satu penyakit yang 

sering terjadi di antara penyakit 

ginjal lainnya. Gangguan kesehatan 

yang ditimbulkan oleh batu ginjal 

dan batu kandung kemih antara lain 

gangguan fungsi ginjal, infeksi 

saluran kemih, infeksi ginjal, 

kerusakan ureter dan uretra serta 

cacat ginjal. Karena itu penyakit batu 

ginjal dan kandung kemih harus 

segera ditanggulangi. Pada 

masyarakat Indonesia terdapat 

kebiasaan mengobati penyakit 

dengan ramuan obat tradisional yang 

diwariskan secara turun temurun dari 

keluarga dan masyarakat 

lingkungannya (Dhianawaty et al. 

2013).  

 Penggunaan bahan alam 

sebagai obat cenderung mengalami 

peningkatan dengan adanya isu back 

to nature dan krisis berkepanjangan 

yang mengakibatkan turunnya daya 

beli masyarakat terhadap obat-obat 

modern yang relatif lebih mahal 

harganya. Obat bahan alam juga 

dianggap hampir tidak memiliki efek 

samping yang membahayakan. 

Pendapat tersebut belum tentu benar 

karena untuk mengetahui manfaat 

dan efek samping obat secara pasti 

perlu dilakukan penelitian dan uji 

praklinis dan uji klinis.Upaya-upaya 

pengembangan obat tradisional dapat 

ditempuh dengan berbagai cara 

dengan pendekatan-pendekatan 

tertentu, sehingga ditemukan bentuk 

obat tradisional yang telah teruji 

khasiat dan keamanannya, bisa 

dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah serta memenuhi indikasi 

medis, yaitu kelompok obat fitoterapi 

atau fitofarmaka. Untuk 

mendapatkan produk fitofarmaka 

harus melalui beberapa tahap (uji 

farmakologi, toksisitas dan uji klinik) 

hingga bisa menjawab dan mengatasi 

kelemahan tersebut (Gunawan 2004).  

Upaya pengobatan masyarakat 

secara tradisional menggunakan 

tanaman obat ini perlu 

dikembangkan dengan penelitian 

supaya pemakaiannya dapat 

menunjang keberhasilan dalam 

upaya pengobatan, sehingga 

pemakaian tumbuhan sebagai obat 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Penggunaan berbagai jenis tanaman 

obat untuk mengobati penyakit ginjal 

telah banyak diterapkan, namun 

banyak dari tanaman obat tersebut 

yang belum diuji secara klinis, 

seperti tingkat toksisitasnya. Namun 

penelitian tentang uji toksisitas 

tanaman obat yang mengarah kepada 

ketepatan penggunaan dosis dan 

penentuan konsentrasi kematian 

masih sedikit dilakukan.  

Salah satu obat tradisional 

yang digunakan sebagai obat 

urolithiasis adalah Stronbilanthes 

crispus. Penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan diantaranya untuk 

mengidentifikasi tingkat toksisitas 

ekstrak daun Stronbilanthes crispus 

sebagai antiurolithiasis 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) dan 

menentukan nilai LC50 larva Artemia 
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salina setelah pemberian 

ekstrak Stronbilanthes crispus. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai takaran atau 

dosis yang cocok dalam penggunaan 

tanaman obat antiurolithiasis 

sehingga berguna bagi masyarakat 

dalam pengobatan tradisional, bidang 

kedokteran dalam menangani pasien 

penderita urolithiasis, bidang 

farmakologi dalam mengelola dan 

mengembangkan tanaman obat yang 

berpotensi sebagai agen 

antiurolihtiasis. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. W aktu dan Tempat 

 

 Pelaksanaan penelitian                   

dilakukan pada bulan November 

2014 – Februari 2015. Pengambilan 

sampel tanaman obat dilakukan di 

beberapa tempat di daerah 

Pekanbaru. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Botani Jurusan Biologi 

dan Laboratorium Kimia Sintesis 

Bahan Alam Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. Proses pembuatan 

ekstrak tanaman obat dilakukan di 

Laboratorium Kimia Sintesis Bahan 

Alam dan pengujian toksisitas 

terhadap larva Artemia salina 

dilakukan di Laboratorium Botani 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. 

 

b. Alat dan Bahan 
 

 Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah satu unit 

rotary evaporator, oven, neraca 

analitik, blender, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, pipet tetes, 

mikropipet, gelas ukur, pisau, vortex, 

batang pengaduk kaca, wadah 

penetasan Artemia salina Leach. 2 

tipe ruang (terang dan gelap), 

aerator, lampu pijar 40 watt, lup, 

vial atau botol kaca, keranjang 

peralatan gelas, sarung tangan, 

masker dan kertas saring. Bahan 

ekstrak tanaman obat Stronbilanthes 

crispus, alkohol 70%, aquadest, larva 

Artemia salina Leach, ragi 

(Saccharomyces cerevisiae) dan air 

laut. 

   

c. Prosedur penelitian 

 

1. Pembuatan Ekstrak 

Tanaman  Obat 

 

 Tanaman obat yang akan 

digunakan sebelumnya ditimbang 

terlebih dahulu. Setelah ditimbang, 

tanaman obat mula-mula 

dibersihkan, dicuci dengan air 

mengalir, lalu dikeringanginkan 

dengan cara diletakkan di tempat 

terbuka       dengan sirkulasi 

udara yang baik dan tidak terkena 

sinar matahari langsung, kemudian 

dimasukkan kedalam oven dengan 

suhu 50 ºC. Tanaman obat yang 

sudah kering kemudian digerus dan 

diekstraksi dengan metode maserasi, 

dengan cara merendam serbuk 

tanaman obat kering dalam pelarut 

alkohol 70% kemudian disaring 

menggunakan kertas saring. Setelah 

itu, pelarut alkohol diuapkan pada 

rotary evaporator sehingga 

didapatkan ekstrak tanaman obat 

yang kental dengan konsentrasi 

100%. 

 

2. Penyiapan Larva Artemia 

salina Leach 

 

 Penyiapan larva udang 

dilakukan dengan menetaskan telur 

udang 48 jam sebelum dilakukan uji. 
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Penetasan dilakukan di dalam wadah 

penetasan yang dengan 2 bagian 

ruangan yang tersekat. Sekat dibuat 

berlubang dengan diameter 2 mm. 

Selanjutnya air laut dimasukkan ke 

dalam wadah dan diaerasi 

menggunakan aerator. Sejumlah telur 

Artemia salina dimasukkan kedalam 

satu ruang, kemudian ditutup. Sisi 

yang lain dibiarkan terbuka dan 

diberi penyinaran dengan lampu 

untuk menarik larva Artemia salina 

yang telah menetas melalui lubang 

sekat. Telur akan menetas kira-kira 

setelah 24 jam menjadi larva. Larva 

yang berumur 48 jam dapat 

digunakan untuk objek penelitian 

(McLaughin, 1991). 

 

3. Pembagian Kelompok 

Perlakuan 

 

 Uji toksisitas dilakukan 

berdasarkan metode BSLT (Carballo 

et.al 2002). Sebanyak 10 mg ekstrak 

dihomogenkankan dengan pelarutnya 

sebanyak 10 ml sebagai larutan stok. 

Dari larutan stok masing-masing 

dipipetkan ke dalam tabung reaksi 

masing-masing 10 µg/ml, 100 µg/ml 

dan 1000 µg/ml. Pada penelitian ini 

larva udang dibagi dalam empat 

kelompok konsentrasi perlakuan 

yaitu: kontrol, 10 µg/ml, 100 µg/ml 

dan 1000 µg/ml. Untuk setiap 

konsentrasi dilakukan tiga kali 

pengulangan.  

 

4. Pelaksanaan uji toksisitas 

 

 Uji toksisitas dilakukan dengan 

memasukkan sepuluh ekor Artemia 

salina Leach. umur 48 jam yang 

sehat dan bergerak aktif dipilih 

secara acak, lalu dimasukkan 

kedalam tabung reaksi yang berisi 

ekstrak tanaman obat yang bebas 

pelarut. Kemudian dimasukkan satu 

tetes suspensi ragi Saccharomyces 

cerevisiae (3 mg/10 ml air laut) 

ditambahkan sebagai makanan 

Artemia salina. Selanjutnya tabung 

reaksi diletakkan di bawah lampu 

penerangan selama 24 jam dan 

dihitung jumlah larva Artemia salina 

yang mati (Juniarti et al.2009). 

Kriteria standar untuk menilai 

kematian larva udang adalah bila 

larva udang tidak menunjukkan 

pergerakan selama beberapa detik 

observasi (Carballo et.al 2002). 

Adapun cara menghitung persen 

kematian larva udang setelah 24 jam 

perlakuan menggunakan rumus:  

 
% kematian = Jumlah larva Artemia salina mati x 100% 
                     Jumlah larva uji 

 

d. Analisis data 

 

 Data hasil pengamatan berupa 

rerata kematian larva diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel. Data 

dari uji toksisitas tersebut akan 

dianalisis dengan Analisis Probit 

untuk mengetahui nilai LC50 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Brine Shrimp Lethality Test 

merupakan sebuah uji biologis yang 

digunakan sebagai uji awal terhadap 

senyawa bioaktif tanaman (Carballo 

et al. 2002). Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat toksisitas dari 

suatu senyawa atau ekstrak dengan 

menggunakan larva Artemia salina 

Leach.  sebagai hewan uji. Artemia 

salina Leach. yang digunakan pada 

pengujian toksisitas ini adalah 

Artemia salina yang berada pada 

tahap nauplii atau tahap larva. Hal 

ini dikarenakan Artemia salina pada 

tahap larva sangat mirip dengan sel 

manusia (Meyer et al. 1982). Adapun 

parameter yang diamati dalam uji 

toksisitas ini adalah Lethal 
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Concentration 50 yaitu konsentrasi 

yang menyebabkan kematian 50% 

organisme uji yang dapat diestimasi 

dengan grafik dan perhitungan 

tertentu misalnya LC50 24 jam, LC50 

48 jam dan LC50 96 jam (Dhahiyat 

dan Djuangsih 1997).  

Berdasarkan hasil uji 

toksisitas yang dilakukan ekstrak 

alkohol 70% daun Stronbilanthes 

crispus memiliki nilai LC50 234,42 

µg/ml. Menurut Meyer et al. (1982) 

tingkat toksisitas suatu senyawa 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu, 

sangat tinggi (high toxic) apabila 

mampu membunuh 50 % larva pada 

konsentrasi 1-10 µg/ml, sedang 

(medium toxic) apabila mampu 

membunuh larva pada konsentrasi 

10-100 µg/ml dan rendah (low toxic) 

apabila mampu membunuh larva 

pada konsentrasi 100-1000 µg/ml. 

Berdasarkan metode BSLT 

menggunakan hewan coba Artemia 

salina  menunjukkan bahwa ekstrak 

daun Stronbilanthes crispus memiliki 

tingkat toksik kategori rendah (low 

toxic) dengan nilai LC50 yang 

diperoleh berkisar pada 100-1000 

µg/ml. Secara morfologi tanaman 

Stronbilanthes crispus disajikan pada 

Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. Tanaman Obat 

  Stronbilanthes crispus  

 Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa peningkatan 

laju kematian larva berbanding lurus 

dengan peningkatan konsentrasi 

tanaman obat yang diberikan. 

Kematian larva meningkat secara 

linear mengikuti laju konsentrasi. 

Semakin tinggi konsentrasi 

perlakuan yang diberikan semakin 

tinggi kematian larva Artemia salina 

Leach. Berdasarkan grafik dapat 

dinyatakan bahwa konsentrasi 1000 

µg/ml menyebabkan rata-rata 

kematian tertinggi dibandingkan 

konsetrasi 100 µg/ml dan 100 µg/ml. 

Pada kelompok kontrol tidak 

ditemukan kematian larva. Semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak tanaman 

obat yang diberikan menyebabkan 

semakin tingginya jumlah kematian 

larva. Pengujian toksisitas terhadap 

tanaman obat menggunakan metode 

BSLT menunjukkan bahwa 

peningkatan laju kematian larva 

berbanding lurus dengan peningkatan 

konsentrasi tanaman obat yang 

diberikan. Kematian larva meningkat 

secara linier mengikuti laju 

konsentrasi. Semakin tinggi 

konsentrasi perlakuan yang diberikan 

maka semakin tinggi pula kematian 

larva Artemia salina. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi atau jumlah ekstrak yang 

diberikan maka efek yang 

ditimbulkan akan semakin besar 

karena dipengaruhi oleh semakin 

tinggi konsentrasi suspensi ekstrak 

akan semakin banyak kandungan zat 

aktif yang terdapat dalam suspensi 

ekstrak tersebut sehingga akumulasi 

zat aktif ini dapat menyebabkan efek 

lebih luas sampai dapat 

menyebabkan kematian larva. Hasil 

pengamatan uji toksisitas ekstrak 

tanaman obat terhadap jumlah 

kematian larva dapat dibuat dalam 

bentuk grafik yang menunjukkan 
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hubungan antara log konsentrasi 

ekstrak dengan mortalitas larva 

melalui analisis probit. Hasil analisis 

probit untuk tanaman Stronbilanthes 

crispus dengan nilai LC50 <1000 

µg/ml disajikan pada Gambar 2 

berikut ini.  

 
 

 Berdasarkan hasil analisis 

regresi (Gambar 2), hasil uji 

toksisitas ekstrak Stronbilanthes 

crispus memiliki nilai LC50 234,42 

µg/ml. Secara tradisional tanaman 

Strobilanthes crispus digunakan 

sebagai laksatif, antikanker dan agen 

diuretik (Sunarto 1977; Perry and 

Metzger 1980). Tanaman ini 

mengandung kalsium karbonat dan 

alkaloid (Perry and Metzger 1980). 

Komposisi kalsium karbonat yag 

tinggi membuat tanaman ini bersifat 

panas menjadi sebagian alkaloid 

(menetralisir asam /larut dalam air) 

dan berfungsi dalam membersihkan 

saluran kencing (Noraida 2005). 

Soediro et al. (1983, 1988) 

menyatakan bahwa berdasarkan 

isolasi dan identifikasi yang telah 

dilakukan pada Strobilanthes crispus, 

pada daun tanaman ini mengandung 

ester glikosida, asam kafein dan 

asam fenolik. Selain itu pada daun 

juga terkandung tannin, saponin, 

potassium, sodium dan asam silikat 

(Wijayakusuma et al. 2000). 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Maznah et al. (2000) 

menunjukkan bahwa S.crispus 

mengandung polifenol, katekin, 

alkaloid, kafein, tannin, vitamin  dan 

juga mineral. Selain itu, Liza et al. 

(2010) dalam Norraihana (2013) 

telah mengidentifikasi delapan 

kandungan flavonoid dari daun 

S.crispus menggunakan analisis 

HPLC. Berdasarkan analisis tersebut 

mengandung katekin, epikatekin, 

rutin, myricetin, luteolin, apigenin, 

naringenin dan kaempferol. 
 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

daun Stronbilanthes crispus memiliki 

nilai LC50 234,42 µg/ml . Suatu 

ekstrak tanaman obat dapat 

dinyatakan dikatakan toksik apabila  

memiliki nilai LC50 <1000 µg/ml. 

Tanaman obat yang memiliki 

toksisitas dengan nilai LC50 <1000 

µg/ml dapat dilanjutkan uji 

efektifitasnya sebagai obat 

antikanker dan tanaman yang 

memiliki nilai LC50 >1000 µg/ml 

aman dikonsumsi sebagai obat 

namun tetap harus sesuai dengan 

standar penggunaannya. 
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