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ABSTRACT 

Amaranthus spinosus L (Amaranthaceae) has long been used by Indonesian people and 

neighboring countries as a traditional medicine. In this study, toxicity of the aereal part of 

this plant has been conducted using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). The results of this 

test showed that LC50 values of hexane and methanol extract were 1,59 and 69.98 µg/mL 

respectively. Fraction of the hexane extract did not show any activities except fraction 2 

with LC50  635,33 µg/mL. 

Keywords : Amaranthus spinosus, BSLT, toxicity testing 

ABSTRAK 

Amaranthus spinosus L (Amaranthaceae), Tanaman ini telah lama dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia dan beberapa negara tetangga sebagai obat tradisional. Dalam 

penelitian ini, dilakukan uji toksisitas areal part (bagian diatas tanah) dari tanaman 

Amranthus spinosus L fraksi heksana dengan menggunakan metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BSLT). Hasil uji toksisitas menunjukkan bahwa nilai LC50 ekstrak heksana dan 

metanol masing–masing adalah 1, 59 dan 69,98 µg/mL. Fraksi heksana tidak aktif sebagai 

aktivitas toksisitas karena LC50 635,33 µg/mL. 

Kata kunci : Amaranthus spinosus , BSLT , uji toksistas 

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. Agar 
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peranan obat tradisional dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan, 

pengenalan, penelitian, pengujian dan 

pengembangan khasiat dan keamanan 

suatu tumbuhan obat perlu dilakukan 

(Yuharmen dkk.,2002). 

Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat adalah 

tanaman bayam berduri (Amaranthus 

spinosus L). Bayam berduri merupakan 

tanaman yang berasal dari dataran rendah 

tropis Amerika serta tersebar  luas ke 

semua daerah tropis dan subtropis Afrika, 

Asia Tenggara dan India sebagai rumput 

liar yang tumbuh di lahan kosong (Kumar 

dkk., 2010). Tanaman ini telah lama 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia 

dan beberapa negara tetangga sebagai 

obat tradisional atau sayuran. Daun dan 

akar A. spinosus L banyak digunakan 

sebagai obat herbal yang berkhasiat 

sebagai diuretik, antipiretik, antidiabetik, 

antivirus, antioksidan, obat batuk, 

menghilangkan racun, menghilangkan 

bengkak, dan menghentikan diare (Bulbul 

dkk., 2011), mengobati kencing nanah, 

gigitan ular, mengobati bronkitis akut, 

luka bakar dan bisul (Baral dkk., 2011). 

Menurut penelitian Almurdani 

(2013), hasil uji toksisitas ekstrak total       

n-heksana, etil asetat, dan metanol dari 

akar tanaman A.spinosus L diperoleh nilai 

LC50 masing-masing 10,14 µg/mL, 

243,89 µg/mL, dan 831,18 µg/mL. Fraksi 

n-heksana diperoleh nilai LC50 masing-

masing 15,11 µg/mL, 16,89 µg/mL, 14,75 

µg/mL, 15,11 µg/mL, 35,21 µg/mL. Hasil 

ini menunjukkan aktivitas toksisitas baik 

karena LC50 yang dihasilkan < 1000 

µg/mL. Selain itu didapatkan senyawa 

spinasterol, indoksil-β-D glukopiranosida, 

dan pentasena. 

 Uji toksisitas digunakan untuk 

mengetahui pengaruh racun yang 

dihasikan oleh dosis tunggal dari suatu 

senyawa pada hewan coba sebagai uji pra 

skrining senyawa bioaktif antikanker 

(Sajutji, 2009).  

 A. spinosus L memiliki beberapa 

konstituen aktif seperti alkaloid, 

flavonoid, glikosida, asam fenolik, 

steroid, asam amino, terpenoid, lipid, 

saponin, betalain,  β-sitosterol, asam 

linoleat, rutin, tanin dan karotenoid 

(Hussain dkk., 2008), amaranthosida, 

lignanglikosida, amarisin, kumarol, 

adenosin, stigmasterol glikosida dan 

betain (Blunden dkk., 1999). Senyawa 

flavonoid, terpenoid, steroid dan fenolik  

mempunyai potensi sebagai antioksidan, 

antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan 

antiinflamasi, sedangkan senyawa 

alkaloid bersifat toksik yang dapat 

menghambat pertumbuhan sel-sel kanker 

(Sudewo, 2005). 

 Penelitian ini dilakukan ekstraksi 

terhadap areal part dari tanaman 

A.spinosus L dengan pelarut n-heksana 

dan metanol, dan kemudian dilakukan uji 

toksisitas dengan menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

peralatan destilasi, neraca analitik, satu 

unit rotary evaporator (Heidolph 2000), 

ultrasonicator (Kerry Pulsatron), 

chamber, vial, pipa kapiler, lampu UV 

model UVL-C56, lumpang, seperangkat 

alat kromatografi kolom, serta pipet tetes 
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dan peralatan gelas yang biasa dipakai di 

laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah areal part dari 

tanaman A. spinosus yang ditanam di 

kebun KOMPOS UR. Bahan-bahan yang 

digunakan adalah n-heksana, etilasetat, 

metanol, silika gel 70-230 mesh, plat 

KLT GF254, air laut, dimetilsulfoksida 

(DMSO), aluminium foil dan akuadest. 

Hewan uji yang digunakan yaitu 

larva Artemia salina Leach yang 

diperoleh dari koleksi Laboratorium 

Kimia Organik Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau. 

 

b. Penanganan Sampel 

 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah areal part (bagian 

diatas tanah) tanaman A. spinosus L yang 

ditanam di areal kebun KOMPOS UR. 

Tanaman A. spinosus L terlebih dahulu 

dicuci, dikering anginkan dan dijaga agar 

tidak terkena sinar matahari secara 

langsung. Setelah kering dihaluskan 

hingga diperoleh serbuk kering. 

Selanjutnya serbuk tanaman          A. 

spinosus L ditimbang sampai berat 

konstan kemudian siap untuk diekstraksi. 

 

c. Isolasi Senyawa Kimia dari 

Tanaman Amaranthus spinosus L 
 

Sebanyak 1,5 Kg sampel kering A. 

spinosus L yang sudah halus dimaserasi 

beberapa kali menggunakan pelarut  

heksana hingga maserat yang diperoleh 

tidak berwarna lagi. Maserat 

dikumpulkan dan pelarutnya diuapkan 

dengan alat rotary evaporator hingga di-

peroleh ekstrak kental heksana. Residu 

dikeringkan dan kemudian dimaserasi 

dengan metanol. Maserat dikumpulkan 

dan pelarut-nya diuapkan dengan alat 

rotary evaporator hingga diperoleh 

ekstrak kental metanol. Ekstrak heksana 

dan metanol yang diperoleh dilakukan uji 

toksisitas. 

 

d. Pemisahan dengan Kromatografi 

Kolom 
 

 Pemisahan senyawa-senyawa 

yang ada dalam ekstrak dilakukan dengan 

cara fraksinasi dengan menggunakan 

kromatografi kolom. Kromatografi kolom 

diisi dengan silika gel 60 (70-230 mesh). 

Pengisisan kolom dilakukan dengan 

membuat bubur silika terlebih dahulu, 

lalu dimasukkan ke dalam kolom dengan 

menggunakan corong, kemudian dielusi 

sampai kerapatan silika di dalam kolom 

maksimum. Ekstrak yang akan dipisahkan 

dilalukan preadsorpsi dan dimasukkan 

dalam kolom. Kemudian dielusi secara 

bergradien menggunakan pelarut heksana, 

etil asetat dan metanol. Hasil fraksinasi 

yang keluar ditampung dalam vial yang 

telah diberi nomor. 

 

e. Uji KLT dari Hasil Pemisahan 

Kromatografi Kolom 
 

Semua vial hasil pemisahan secara 

kromatografi kolom diuji dengan KLT. 

Plat KLT diberikan batas atas dan bawah, 

masing-masing 1 cm dari atas dan bawah 

plat. Masing-masing ekstrak pada vial 

dilarutkan dan ditotolkan pada plat KLT 

sesuai dengan nomor yang telah 

diberikan. Selanjutnya dielusi sampai 

pada batas atas plat yang telah ditandai. 

Bila permukaan pelarut telah sampai pada 
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jarak yang telah ditentukan maka plat 

diambil dan dikeringkan (Gritter, 1991). 

Jika cuplikan mengandung senyawa-

senyawa berwarna, maka hasilnya akan 

terlihat sebagai noda-noda yang terpisah 

(Sastroamidjojo, 1985). 

 

f. Uji Toksisitas  

 

1. Penetasan telur udang (Artemia 

salina Leach) 

 

Penetasan benur (Artemia salina 

leach) dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut : isikan air laut ke dalam wadah 

yang telah dibagi menjadi dua sisi, sisi 

yang pertama dibiarkan terbukan dan 

diberi cahaya dan sisi kedua ditutup dan 

kedap cahaya. Masukkan benur ke dalam 

wadah pada sisi yang akan ditutup, 

sedangkan sisi yang lain dibiarkan 

terbuka dan diberikan cahaya untuk 

menarik larva udang. Setelah lebih 

kurang 2 hari, benur akan menetas dan 

tertarik kesisi yang terbuka serta kena 

cahaya, benur larva kemudian siap 

digunakan untuk uji toksisitas. 

 

2. Prosedur uji toksisitas (Brine shrimp 

lethality test) 

 

Uji toksisitas dilakukan 

berdasarkan metode Brine shrimp 

lethality test BSLT (Carballo dkk., 2002). 

Vial yang digunakan untuk uji toksisitas  

dikalibrasi dengan standar volume 5 mL. 

Ekstrak total n-heksana dan metanol 

sebanyak 20 mg dan dilarutkan dengan   

n-heksana dan metanol sebanyak 2 mL 

maka didapatkan larutan induk ekstrak uji 

dengan konsentrasi 10.000 µg/ml, 

kemudian larutan induk dengan 

konsentrasi 10.000 µg/ml tersebut dipipet 

sebanyak 0,5 mL kedalam vial uji hingga 

nantinya didapatkan konsentrasi 

1.000µg/mL setelah penambahan air laut 

hingga 5 mL. Pembuatan konsentrasi 100 

µg/mL dengan cara pengenceran larutan 

induk 10.000 µg/mL sebanyak 0.5 mL 

ditambahkan metanol hingga 5 mL maka 

diperoleh konsentrasi ekstrak uji 1000 

µg/mL kemudian dipipet 0.5 mL larutan 

ekstrak uji tersebut kedalam vial uji 

hingga nantinya didapat konsentrasi 100 

µg/mL setelah penambahan air laut 

hingga 5 mL, dan untuk konsentrasi 10 

µg/mL dibuat dari larutan uji 100µg/mL 

dengan cara yang sama. Masing-masing 

vial uji dibiarkan metanol menguap. 

Senyawa uji dilarutkan kembali dengan 

50 µL DMSO, selanjutnya air laut 

ditambahkan hampir mencapai batas 

kalibrasi.  

Larva udang dimasukkan 

sebanyak 10 ekor kedalam masing-

masing vial yang telah berisi air laut. Air 

laut ditambahkan lagi beberapa tetes 

sampai batas kalibrasi, kemudian 

kematian larva udang diamati setelah 24 

jam.  

 

3. Analisis data toksisitas 

 

 Untuk melihat pengaruh 

pemberian ekstrak n-heksana dan metanol 

dari tanaman Amaranthus spinosus L 

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 dari tabel 

nilai probit. Dari nilai tersebut akan 
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diketahui nilai probit, masukkan dalam 

persamaan regresi sehingga didapat nilai 

LC50. 

Data yang diperoleh dihitung LC50 

dengan metoda probit. Untuk menentukan 

LC50 data yang diperoleh diamati dengan 

menggunakan metoda analisis probit. 

Dengan persamaan regresinya adalah : 

y = a + bx 

Dimana :  

a = konstanta     

b = koefisien regresi 

y = 5 (kematian 50% maka nilai probitnya 

5) 

x = konsentrasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

a. Ekstraksi areal part tanaman 

Amaranthus spinosus L 

 

 Hasil ektraksi 1,5 Kg sampel 

kering areal part tanaman A. spinosus L 

setelah dimaserasi, diultrasonifikasi dan 

dikeringkan secara vakum. Berat hasil 

ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Berat ekstrak heksana dan 

metanol areal part tanaman A. spinosus L 

 

 

b. Pengujian dengan KLT  

 

Hasil uji KLT ekstrak heksana dan 

ekstrak metanol dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2.  Hasil uji KLT ekstrak  heksana 

dan ekstrak metanol 

Sampel Eluen Jumlah 

Noda 

Rf 

Ekstrak  

Heksana 

Heksana: 

Etil 

Asetat 

(8:2) 

3 noda 0,28 ; 

0,5 ; 

0,62 

Ekstrak 

metanol 

Heksana : 

Etil 

Asetat 

(9:1) 

3 noda 0,2 ; 

0,36 ; 

0,52 

 

c. Pemisahan dengan kromatografi 

kolom 

 

 Pemisahan dengan kromatografi 

kolom menggunakan kolom berdiameter 

2 cm dan menggunakan silika gel, massa 

sampel yang digunakan ekstrak  heksana 

sebanyak 2 g. Pengelusian dilakukan 

dengan berbagai eluen yang memiliki 

kepolaran yang meningkat dari heksana 

100%, perbandingan heksana-etil asetat, 

dan perbandingan etilasetat-metanol. 

Hasil pemisahan ekstrak heksana 

diperoleh sebanyak 84 vial, selanjutnya 

dilakukan uji KLT dengan eluen heksana 

dan etil asetat. Fraksi yang mempunyai Rf 

yang sama digabungkan. 

 

d. Uji KLT dari hasil pemisahan 

kromatografi kolom 

 

 Hasil KLT dari pemisahan 

Kromatografi kolom dengan 

Ekstrak Berat 

total (g) 

Keterangan 

Heksana 18 g Berwarna 

Hijau 

Kehitaman 

Metanol 120 g Berwarna 

Hijau 

Kehitaman 
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menggunakan eluen heksana : Etil asetat 

(7:3). Hasil pemisahan kromatografi 

kolom ekstrak heksana dilihat dengan uji 

KLT terdapat 4 fraksi. Setiap fraksi 

dilakukan uji toksisitas. 

 

e. Analisis toksisitas dengan metode 

BSLT 

 

Hasil uji toksisitas dari ekstrak, fraksi n-

heksana dan ekstrak metanol areal part 

dari tanaman A. spinosus L, dengan 

menggunakan metode BSLT disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji aktivitas toksisitas 

ekstrak, fraksi heksana dan 

ekstrak metanol dari tanaman   

A. spinosus L dengan uji BSLT. 

 

Konsentrasi yang digunakan 10, 100, 

1000 (µg/mL). 

 

 Ekstraksi areal part dari tanaman 

A. spinosus L dimulai dengan 

menghaluskan daun sampai membentuk 

serbuk, ini bertujuan untuk memperbesar 

luas permukaan sampel kontak antara 

sampel dan pelarut semakin besar 

sehingga memperbesar kelarutan senyawa 

kimia yang ada pada sampel. Sebelum 

maserat disaring dilakukan ultrasonifikasi 

selama 30 menit, ini bertujuan untuk 

merusak dinding sel pada sampel, 

kemudian sel akan pecah sehingga 

senyawa kimia yang ada didalam sampel 

akan keluar dan larut dalam pelarut yang 

digunakan. Maserat yang diperoleh 

disaring dengan kapas, kemudian di 

gabungkan dan pelarutnya diuapkan 

dengan alat rotary evaporator. 

 Ekstrak heksana dilakukan 

kromatografi kolom, hal ini dilakukan 

untuk memisahkan senyawa yang ada 

dalam ekstrak yang masih mengandung 

banyak senyawa (hasil KLT dari ekstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 3), 

pengelusian dilakukan pertama kali 

dengan eluen heksana. Tujuannya supaya 

didapatkan pemisahan senyawa-senyawa 

yang bersifat non-polar akan keluar lebih 

dulu dan diikuti kemudian senyawa yang 

bersifat semi polar dan yang terakhir 

senyawa yang bersifat polar. Pemisahan 

ekstrak heksana dengan kromatografi 

kolom diperoleh 84 vial, kemudian 

dilakukan uji KLT. Vial yang mempunyai 

nilai Rf yang sama digabungkan. 

 Hasil uji toksisitas yang dilakukan 

dengan metode BSLT terhadap ekstrak 

heksana dan metanol menghasilkan suatu 

data (Tabel 4) yang kemudian diolah 

dengan metode probit untuk menentukan 

nilai LC50. Hasil analisis data diperoleh 

nilai LC50 untuk ekstrak heksana 1,59 

µg/mL dan ekstrak metanol 69,98 µg/mL. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedua 

ekstrak mempunyai sifat toksik terhadap 

uji kematian larva udang. Suatu senyawa 

dikatakan aktif jika LC50 < 200 µg/mL 

dan ekstrak murni < 1000 µg/mL (Meyer 

dkk., 1982). Hasil uji toksisitas pada 

kedua ekstrak tersebut, ekstrak  heksana 

mempunyai aktivitas toksisitas yang lebih 

kuat dari ekstrak metanol. 

Sampel LC 50 

(µg/mL) 

Ekstrak Heksana 1,59 

Fraksi 1 Heksana > 1000 

Fraksi 2 Heksana 635,33 

Fraksi 3 Heksana > 1000 

Fraksi 4  Heksana > 1000 

Ekstrak Metanol 69,98 
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 Hasil uji toksisitas fraksi heksana, 

tidak menunjukkan sifat toksik, padahal 

ekstrak heksana mempunyai aktivitas 

toksisitas yang baik, ini kemungkinan 

disebabkan adanya efek sinergis dari 

senyawa-senyawa yang terkandung didalam 

ekstrak heksana.  

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa Hasil ekstraksi areal part dari 

tanaman A. spinosus L dengan pelarut 

heksana dan metanol menghasilkan 

ekstrak heksana sebagai 18 g dan ekstrak 

metanol 120 g. Hasil kromatografi kolom 

diperoleh 4 fraksi. Hasil uji toksisitas 

ekstrak heksana dan metanol areal part 

tanaman    A. spinosus L menunjukkan 

aktivitas toksisitas dengan nilai LC50 pada 

ekstrak heksana dan metanol masing-

masing 1,59 µg/mL dan 69,98 µg/mL, 

sedangkan keempat fraksi heksana tidak 

mempunyai aktivitas toksisitas. Aktivitas 

toksisitas ekstrak heksana lebih kuat dari 

ekstrak metanol. 
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