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ABSTRACT 

Pangium edule is a plant that found in Taluk Kuantan Riau Province. This plant has 

potential as a source of flavonoids. Seed flesh (endorsperm) was extracted using 

methanol and separated by column chromatography, and produced several fractions. 

One of fraction (F6) was characterized using UV-Vis and FT-IR spectroscopy. Based on 

the spectra, this fraction showed a characteristic of flavonoid. Toxicity tests were, 

conducted on the extracts and fractions with BSLT method. Toxicity test results showed 

that the methanol extracts has the LC50 higher than 1000 ppm and the fraction has the 

LC50 718,3 ppm. It can be concluded that the methanol extracted was not toxic and a F6 

was toxic. 

Keywords: BSLT, Pangium edule, flavonoid     

 

ABSTRAK 

Pangium edule adalah tanaman yang ditemukan di Taluk Kuantan Provinsi Riau. 

Tanaman ini memiliki potensi sebagai sumber flavonoid. Daging biji diekstraksi 

menggunakan metanol dan dipisahkan dengan kromatografi kolom yang menghasilkan 

beberapa fraksi. Salah satu fraksi (F6) dikarakterisasi menggunakan spektroskopi     

UV-Vis dan FT-IR. Berdasarkan spektrum, fraksi ini menunjukkan karakteristik 

senyawa flavonoid. Uji toksisitas dilakukan pada ekstrak dan fraksi dengan metode 

BSLT. Hasil uji toksisitas menunjukkan bahwa ekstrak metanol memiliki LC50 lebih 

dari 1000 ppm dan fraksi memiliki LC50 718,3 ppm. Ekstrak metanol dapat disimpulkan 

tidak beracun dan F6 beracun. 

Kata kunci: BSLT, Pangium edule, flavonoid 
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PENDAHULUAN 

Biji Pangium ini dapat dipakai 

sebagai bahan baku pembuatan 

minyak goreng alternatif, karena 

mengandung asam lemak linoleat 

dan oleat yang cukup tinggi 

(Yuningsih, 2004), dan diketahui 

pula sebagai anti oksidan 

(Andarwulan dkk., 1999). 

Heyne (1987) menyatakan 

bahwa bijinya yang telah masak atau 

jatuh dari pohon (kulitnya hitam) 

kemudian dijemur (dikeringkan) 

yang dikenal dengan nama kluwak, 

dapat diolah menjadi bumbu masak. 

Sedangkan bijinya yang masih muda 

dapat dipakai sebagai pembasmi 

hama (Yuningsih dan Damayanti, 

2008). Buahnya juga dapat 

digunakan sebagai pengawet ikan 

segar (Wulandari, 2011).  

Menurut Kasim dan David 

(2013) daging biji tumbuhan 

Pangium mengandung flavonoid dan 

tanin yang bertindak sebagai 

antibakteri. Selain itu penelitian yang 

telah dilakuan oleh Kusmawarti dan 

Indriyati (2008) menyatakan bahwa 

ekstrak etanol 50 % biji P.  edule 

segar pada konsentrasi 30 mg/mL 

atau lebih memiliki daya hambat 

terhadap bakteri Morganella 

morgani, Micrococcus diversus, 

Microbacterium testaceum, 

Raoultella terigena, Staphylococcus 

sp. dan Enterobacter sp. 

Berdasarkan beberapa 

informasi ini, maka dilakukan isolasi 

senyawa dari ekstrak daging biji 

Pangium dengan metode 

kromatografi dan hasil isolasinya 

diuji toksisitas terhadap larva 

Artemia salina Leach. Hasil 

penelitian dasar ini diharapkan dapat 

menginformasikan atau mengetahui 

komponen bioaktifnya sehingga 

dapat dimanfaatkan pada bidang 

farmasi, kedokteran dan bidang ilmu 

lainnya yang terkait.  

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan 

adalah lumpang, satu set alat 

destilasi biasa, ultrasonikator Kerry 

Pulsatron, satu set alat rotary 

evaporator, kromatografi kolom, 

bejana KLT, pipa kapiler, neraca 

analitik, pipet mikro, 

spektrofotometer UV-Visible Merk 

Hitachi U-2001, termometer, HPLC 

Shimadzu seri UFLC system dengan 

kolom Shim Pack C18 berukuran 

150 mm x 4,6 mm (Shimadzu, 

Kyoto, Japan), lampu UV model 

UVL-56, spektrofotometer FT-IR 

Merk Shimadzu type IR Prestige-21 

dan  peralatan gelas yang biasa 

dipakai di laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daging biji 

tumbuhan Pangium. Bahan yang 

digunakan adalah n-heksana, 

metanol, etil asetat, kloroform, 

diklorometan, amoniak, asam asetat 

anhidrida, etanol 70 %, FeCl3 0.02 

M, H2SO4 2 N, pereaksi Mayer, 

dimetilsulfoksida, silika gel 60 (70-

230 mesh), plat KLT GF254, pereaksi 

Dragendorff, pereaksi serium sulfat, 

benur A. salina Leach, air laut, 

alumunium foil dan akuades. 

b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. 

Sebanyak 690 gram serbuk kering 

daging biji Pangium dihaluskan dan 
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dimaserasi dengan metanol selama 

satu kali 24 jam pada suhu kamar 

secara berulang-ulang, lalu 

dievaporasi hingga diperoleh ekstrak 

kental. Ekstrak tersebut difraksinasi 

dengan kromatografi kolom 

menggunakan pelarut n-heksana, etil 

asetat dan metanol secara bergradien. 

Masing-masing fraksi hasil 

kromatografi kolom diuji KLT 

menggunakan etil asetat-metanol 

(6:4). Fraksi keenam dari hasil 

kromatografi kolom diuji 

kemurniannya dengan menggunakan 

HPLC selanjutnya dikarakterisasi 

untuk menentukan struktur senyawa 

menggunakan alat spektrofotometer 

UV dan FT-IR. 

c. Uji toksisitas dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

Metode ini menggunakan larva 

udang laut Artemia salina Leach 

sebagai percobaan, pertumbuhan 

Artemia salina ini dikorelasikan 

sebagai pertumbuhan kanker yang 

sangat cepat dan tidak terkendali. 

Perhitungan dilakukan dengan 

analisis probit berdasarkan 

persentase kematian A. salina 

(Meyer dkk., 1982). 

Pengujian dilakukan pada 

konsentrasi 1.000, 100, dan 10 ppm. 

Masing-masing larutan dipipet 

sebanyak 0,5 mL dan dimasukkan ke 

dalam vial uji dan diuapkan. 

Senyawa kembali dilarutkan dengan 

50 µL DMSO. Sebagai kontrol, 50 

µL DMSO dipipet dengan pipet 

mikro dan dimasukkan ke dalam vial 

uji lalu ditambahkan air laut sampai 

batas kalibrasi. Sebanyak 10 ekor 

larva A. salina dimasukkan pada 

masing-masing vial uji dan kontrol 

dan diamati setelah 24 jam. Data 

yang diperoleh digunakan untuk 

menghitung nilai LC50. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daging biji tumbuhan Pangium 

dihaluskan untuk memperbesar luas 

permukaan sampel agar interaksi 

antara sampel dan pelarut semakin 

besar sehingga memperbesar 

kelarutan senyawa kimia yang 

terdapat pada sampel. Maserasi 

menggunakan prinsip like dissolve 

like sehingga senyawa akan larut 

dengan pelarut yang memiliki sifat 

kepolaran yang sama. Ekstrak 

metanol yang diperoleh dari hasil 

maserasi berwarna coklat kehitaman 

sebanyak 58,831 gram. Berdasarkan 

pengujian fitokimia ekstrak methanol 

daging biji tumbuhan Pangium 

mengandung metabolit sekunder 

golongan flavonoid, terpenoid, 

alkaloid dan fenolik.  

Ekstrak kental metanol 

difraksinasi dengan kromatografi 

kolom untuk memisahkan senyawa-

senyawa yang terdapat pada esktrak. 

Pemisahan dengan kromatografi 

kolom dilakukan dengan cara 

gradien elusi supaya didapatkan 

pemisahan senyawa-senyawa yang 

terdapat dalam ekstrak kental 

metanol berdasarkan perbedaan 

kepolaran sehingga senyawa yang 

bersifat non-polar akan keluar 

terlebih dahulu dan diikuti dengan 

senyawa yang bersifat semi polar 

sampai dengan senyawa yang 

bersifat polar. Hasil dari pemisahan 

ini diperoleh sepuluh fraksi dengan 

berat masing-masing F1 (0,073 g) ; 

F2 (0,176 g); F3 (0,237 g); F4 (0,251 

g); F5 (0,214 g); F6 (0,298 g); F7 

(0,241 g); F8 (0,225 g); F9 (0,258 g) 
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Gambar 2. Hasil Pengujian senyawa dengan KCKT 

dan F10 (0,236 g). Fraksi-fraksi hasil 

pemisahan secara kromatografi 

kolom ini diuji dengan KLT 

(Gambar 1). 

 

Gambar 1. Hasil uji KLT fraksi 

kromatografi kolom 

Fraksi dilarutkan dalam 

pelarut etil asetat:metanol (6:4) 

menghasilkan penurunan Rf dari 

fraksi 1 sampai 10, menadakan 

terjadinya proses pemisahan akan 

tetapi proses pemisahannya belum 

sempurna karena noda yang 

dihasilkan berekor. Berdasarkan 

hasil fraksinasi yang telah 

dievaporasi dan uji KLT maka untuk 

analisis selanjutnya digunakan F6 

karena memiliki berat lebih besar 

dibandingkan fraksi lainnya, 

sementara untuk uji KLT 

menunjukkan pola yang sama pada 

tiap fraksi. 

Selanjutnya dilakukan 

analisis kemurnian menggunakan 

kromatografi cair kinerja tinggi 

(KCKT) (Gambar 2). Kromatogram 

yang dihasilkan menunjukkan 

adanya beberapa pucak dengan 

adanya satu puncak paling tinggi 

pada tR 1.925 menandakan terdapat 

satu senyawa yang dominan pada F6. 

Kemudian dilakukan 

karakterisasi pada F6 spektrum    

UV-Vis yang dihasilkan, λmaks 210 

nm menunjukkan pada F6 memiliki 

ikatan rangkap terkonjugasi, efek 

konjugasi ini mengakibatkan 

terjadinya pergeseran batokromik 

(pergeseran serapan maksimum ke 

arah panjang gelombang yang lebih 

panjang) dan menunjukkan adanya 

gugus kromofor dari C=O 

(Dachriyanus, 2004). Data spektrum 

FT-IR F6 menunjukkan serapan pada 

bilangan gelombang 1603,88cm-1 

yang mengindikasikan adanya ikatan 

C=C aromatik ditambah adanya pita-

pita kombinasi atau overtone yang 

menandakan pola subtitusi terlihat 

antara 2000–1700 cm-1 dengan 

absorbsi yang lemah, serapan pada 

1751 cm-1 yang mengidentifikasikan 

adanya gugus C=O. Adanya gugus 
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C-O pada 1098,51-1021,35 cm-1 dan 

serapan pada 3406,44 cm-1 yang 

mengidentifikasikan adanya ikatan 

O-H sehingga dapat disimpulkan 

bahwa senyawa pada F6 merupakan 

senyawa metabolit sekunder 

golongan flavonoid. 

F6 dilakukan uji toksisitas 

pada konsentrasi 700, 500, 300 ppm 

dengan metode Brine Shrimps 

Lethality Test (BSLT) menggunakan 

larva A. salina. Jumlah kematian 

larva kemudian diolah menggunakan 

metode analisis probit untuk 

menentukan nilai LC50. Uji toksisitas 

terhadap benur udang       A. salina 

memperlihatkan nilai LC50 = 718,3 

μg/mL, suatu tanaman atau hasil 

isolasi dianggap menunjukkan 

aktivitas toksisitas bila mempunyai 

nilai LC50 kecil dari 1000 µg/mL dan 

lebih dari 1000 µg/mL dinyatakan 

tidak aktif sebagai toksisitas (Meyer, 

1982). Sehingga F6 dinyatakan 

toksik namun aktifitasnya kecil yang 

disebabkan oleh senyawa golongan 

flavonoid, sedangkan ekstrak 

metanol nilai LC50 berada pada 

konsentrasi besar dari 1000 ppm 

sehingga dinyatakan tidak bersifat 

toksik. Ekstrak mengandung banyak 

senyawa sesuai dengan hasil uji 

fitokimia ekstrak daging biji 

Pangium mengandung senyawa 

golongan terpenoid, saponoin, 

alkaloid dan flavonoid sehingga 

konsentrasi setiap komponennya 

tidak terkonsentrat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yag telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan Hasil uji 

fitokimia dari ekstrak metanol 

daging biji Pangium mengandung 

metabolit sekunder golongan 

flavonoid, terpenoid, alkaloid dan 

fenolik. F6 diketahui berupa 

campuran dengan senyawa utama 

senyawa flavonoid dan memiliki 

toksisitas dengan nilai LC50  sebesar 

718,3 μL/mL. 
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