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ABSTRACT 

Suren plants (Toona sureni (Blume) Merr) have several compounds which play roles as 

growth inhibitors, insecticides and antifeedants (inhibit the ability to eat) of insects. The 

isolation process of suren plants was done by maceration with water solvent and 

fractionated with ethylacetate solvent. A 17.07 gram crude extract of black ethylacetate 

was resulted. Ethylacetate extract was separated using VLC and obtained 7 fractions. 

Fraction 2 was recrystallized until 170 mg of orange color and labeled as SEUTAG2. 

Cumarin type positive SEUTAG crystals according to the test showing the blue color of 

the reagent identification test. Furthermore, the pure compound SEUTAG2 was tested 

for biological activity, antioxidant test, toxicity test, antimicrobial test and insecticide 

test. The results of the study of pure compound activity of SEUTAG, on the IC50 

antioxidant test of 3.52 ppm, the LC50 antirayap 4.03%, the toxicity of LC50 2900 ppm 

and the antimicrobial test were able to inhibit microbial growth against E. Coli and 

S.aureus bacteria with a 14mm inhibition diameter, 14mm and mushroom C. albicans 

with a diameter of 10 mm at a concentration of 5.7 mg / ml. 

Keywords : antimicrobial, antioxidant, insecticide test, isolation, toxicity test 

ABSTRAK 

Tumbuhan suren (Toona sureni (Blume) Merr) memiliki beberapa kandungan senyawa 

yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan insektisida dan antifeedant 

(menghambat daya makan) terhadap serangga. Proses isolasi daun tumbuhan suren 

dilakukan dengan cara maserasi dengan pelarut air dan difraksinasi dengan pelarut 

etilasetat. Hasil dari ekstraksi didapatkan ekstrak kasar etilasetat berwarna coklat 

kehitaman sebanyak 17,07 gram. Ekstrak etilasetat dipisahkan menggunakan VLC dan 

didapat 7 fraksi. Fraksi 2 direkristalisasi hingga didapatkan kristal berwarna orange 

sebanyak 170 mg yang diberi label SEUTAG2. Kristal SEUTAG positif jenis kumarin 

sesuai uji yang menunjukkan warna biru pada pereaksi tes identifikasi. Selanjutnya 

senyawa murni SEUTAG dilakukan uji aktivitas biologis berupa uji antioksidan, uji 

toksisitas, uji antimikroba dan uji antirayap. Hasil penelitian dari uji aktivitas senyawa 

murni SEUTAG, pada uji antioksidan IC50 3,52 ppm, antirayap LC50 4,03%, toksisitas 

LC50 2900 ppm dan uji antimikroba mampu menghambat pertumbuhan mikroba 
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terhadap bakteri E. Coli dan S.aureus dengan diameter hambat 14mm, 14mm dan jamur 

C. albicans dengan diameter 10 mm pada kosentrasi 5,7 mg/ml. 

 

Kata kunci : antimikroba, antioksidan, antirayap, isolasi, toksisitas. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati lebih dari 30.000 

spesies tanaman dan 940 spesies 

diantaranya diketahui sebagai obat 

(Supriatna, 2008). Penggunaan dan 

permintaan terhadap tanaman obat 

tradisional saat ini semakin bertambah 

sehingga penelitian ke arah obat-obatan 

tradisional juga semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan karena efek samping dari 

obat tradisional yang lebih kecil dan 

harga yang lebih terjangkau dibanding 

obat sintetik. Senyawa organik alami 

yang bermanfaat sebagai obat maupun 

penggunaan lainnya harus memiliki 

aktivitas biologis tertentu. 

Aktivitas biologis yang perlu 

diketahui meliputi sifat antioksidan, 

tingkat toksisitas, antimikroba dan sifat 

insektisidanya. Sifat antioksidan 

memiliki peran yang sangat penting 

dalam kesehatan. Berbagai bukti ilmiah 

menunjukkan bahwa senyawa 

antioksidan mengurangi risiko berbagai 

penyakit kronis seperti kanker dan 

penyakit jantung koroner (Prakash, 

2001). 

Tingkat toksisitas yang paling 

sederhana, mudah dan banyak digunakan 

adalah uji toksisitas metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

menggunakan larva udang laut Artemia 

salina Leach. Selain sifat tosisitas, 

senyawa organik alami juga memiliki 

aktivitas biologis sifat antimikroba, 

Menurut Tortora dkk (2001) senyawa 

antimikroba adalah senyawa yang dapat 

membunuh atau menghambat 

pertumbuhan mikroba, seperti bakteri 

(antibakteri), jamur (antijamur), dan 

virus (antivirus). Senyawa organik alami 

juga bermanfaat untuk insektisida. 

Insektisida secara umum adalah senyawa 

kimia yang digunakan untuk membunuh 

serangga pengganggu atau hama 

serangga. Selain toksik (membunuh), 

insektisida juga ada yang berupa 

repellent yaitu bekerja dengan mencegah 

atau menolak hama serangga seperti 

rayap (Yuhernita dan Juniarti, 2011). 

Salah  satu tanaman yang 

menarik untuk diteliti adalah tanaman 

suren dengan nama ilmiah Toona sureni 

(Blume) Merr. Tumbuhan suren 

memiliki kandungan senyawa surenon, 

surenin dan surenolakton yang berperan 

sebagai penghambat pertumbuhan, 

insektisida dan antifeedant (menghambat 

daya makan) terhadap serangga. Bahan-

bahan tersebut juga terbukti merupakan 

repellent (pengusir) serangga, termasuk 

juga nyamuk. Daun suren ini dilaporkan 

dapat mengusir serangga dan mematikan 

kepinding (Cimex lectularius), sebangsa 

kutu yang hidup di celah-celah lantai 

papan (Antira dkk, 2013). Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, ekstrak etil asetat 

daun suren aktif sebagai antirayap 

dengan nilai LC50 8,97 %, ditemukan 

senyawa murni yang diberi label 

SEUTAG yang diduga golongan 

senyawa kumarin (Setiawan, 2017). 

Berdasarkan fakta dari penelitian 

yang telah dilakukan oleh Setiawan 

(2017) maka peneliti tertarik untuk 

meneruskan dengan melakukan isolasi 

ulang senyawa murni yang diduga 

golongan kumarin yang akan diberi label 

SEUTAG2 dan dilanjutkan dengan 
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melakukan uji aktivitas yaitu dengan 

melakukan uji antioksidan, uji toksisitas, 

uji antimikroba dan uji antirayap. 

Melalui penelitian ini senyawa murni 

yang diberi label SEUTAG dari ekstrak 

etilasetat daun suren ingin diketahui 

tingkat aktivitas biologisnya, sehingga 

dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

tingkat aktivitasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Alat dan Bahan  

3.1.1.   Alat-alat yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain seperangkat alat 

destilasi, seperangkat alat kromatografi 

cair vakum, satu unit rotary evaporator, 

HPLC (Shimadzu LC solution), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 

10S UV-Vis. 

3.1.2. Bahan-bahan yang digunakan 
 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun dari tumbuhan 

suren (Toona sureni (Blume) Merr) yang 

diambil dari Desa Taram, Kecamatan 

Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, 

Provinsi Sumatra Barat. Bahan yang 

digunakan adalah Amoxan
®
 

Ketokonazol
®
. 

3.1.3. Hewan uji yang digunakan 

 Hewan yang digunakan sebagai 

uji pada penelitian ini adalah rayap C. 

curvignathus yang tergolong sebagai 

rayap pemakan kayu, larva Artemia 

salina Leach bakteri Eschericia coli (E. 

coli), Staphilococcus aureus (S. aureus), 

dan jamur Candida albicans (C. 

albicans). 

3.2. Isolasi senyawa golongan kumarin 

yang diberi label SEUTAG2 

 Metode isolasi didasarkan pada 

penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Setiawan (2017). 

Senyawa murni yang diperoleh dari 

penelitian tersebut diberi label 

SEUTAG. Peneliti melakukan metode 

isolasi yang sama untuk memperoleh 

kembali senyawa murni yang diberi 

nama SEUTAG2. Senyawa murni yang 

baru di isolasi dilakukan uji selanjutnya 

untuk mengetahui apakah kedua 

senyawa yang didapatkan sama atau 

tidak. 

3.3. Uji Aktivitas Biologis pada 

Senyawa Murni SEUTAG 

3.3.1.  Uji aktivitas antirayap 

terhadap senyawa murni SEUTAG 

Metode yang digunakan dalam 

pengujian aktivitas sampel terhadap 

rayap tanah (Coptotermes curvignathus 

Holmgren) adalah Bioassays 

(Sakasegawa, Hori dan Yatagai, 2003) 

yang telah dimodifikasi yaitu rayap 

dikontakkan langsung dengan senyawa 

murni SEUTAG. Senyawa SUETAG 

dilarutkan dengan etanol dengan 

konsentrasi 0% (kontrol negatif), 2%, 

4%, dan 6% (b/v). Sebagai kontrol 

positif digunakan larutan insektisida 

fipronil 0,25% (v/v). Kertas saring 

disiapkan dengan diameter 10 dan 2 cm. 

Jumlah rayap yang digunakan sebanyak 

16 ekor (3 ekor prajurit, 13 ekor 

pekerja). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

4.1.1.  Hasil Isolasi Senyawa golongan 

kumarin 

 Dari 1 kg serbuk kering daun 

suren (Toona sureni (Blum) Merr) 

diperoleh ekstrak kasar etilasetat 

berwarna coklat kehitaman sebanyak 

17,07 gram. Pada fraksi 2 terdapat 

endapan berwarna orange, kemudian 

fraksi 2 dilakukan rekristalisasi hingga 

didapatkan kristal berwarna orange 
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sebanyak 170 mg yang diberi label 

SEUTAG2. 

4.1.2.  Uji Perbandingan Senyawa 

Murni SEUTAG dan SEUTAG2 

4.1.2.1. Uji KLT 

  Hasil analisis uji KLT terhadap 

senyawa murni SEUTAG dan senyawa 

murni SEUTAG2 menunjukkan adanya 

1 noda dan ketika sesudah kering 

disemprot dengan penampak noda 

serium sulfat menghasilkan noda 

berwarna coklat. Kedua senyawa 

memiliki nilai Rf yang sama yaitu 0,6. 

4.1.2.2. Uji HPLC 

 Pada analisis menggunakan 

HPLC ini diuji pada 3 sampel yaitu 

senyawa murni SEUTAG, senyawa 

murni SEUTAG2 dan campuran kedua 

senyawa tersebut. Hasil yang diperoleh 1 

puncak yang dominan dengan waktu 

retensi hampir sama Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil uji HPLC senyawa 

SEUTAG, SEUTAG2 dan campuran 

senyawa SEUTAG dan SEUTAG2. 

No. Kode Senyawa 
Waktu Retensi 

(Menit) 

1. SEUTAG 11,480 

2. SEUTAG2 11,234 

3. Campuran 

SEUTAG dan 

SEUTAG2 

11,428 

 Berdasarkan uji yang telah 

dilakukan, ternyata senyawa SEUTAG 

dan SEUTAG2 adalah sama, maka 

selanjutnya senyawa ini menggunakan 

kode SEUTAG saja. 

Kristal senyawa murni SEUTAG 

dan SEUTAG2 dilakukan pengukuran 

titik leleh dengan menggunakan alat 

Fisher Johns. Kristal tersebut meleleh 

pada temperatur 176-178
o
C. 

4.1.3.  Uji identifikasi senyawa 

kumarin 

Dari uji ini, dinyatakan senyawa 

SEUTAG adalah senyawa kumarin 

dengan adanya fluoresensi biru pada 

sinar UV (366nm) atau terdapat warna 

biru pada wadah sampel.  

4.1.4. Uji aktivitas biologis pada 

senyawa golongan kumarin 

yang diberi label SEUTAG 

4.1.4.1. Uji aktivitas antirayap 

Data hasil uji aktivitas antirayap 

senyawa SEUTAG tehadap spesies rayap 

Coptotermes curvinagthus Holmgren 

yang diolah dengan menggunakan 

metode analisis regresi linear atau 

analisis probit menghasilkan nilai LC50 

yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan 

kehilangan berat kertas umpan dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

4.1.4.2. Uji antioksidan 

 Uji antioksidan dengan metode 

DPPH terhadap senyawa murni 

SEUTAG dapat dilihat pada Tabel 4. 

Analisis uji antioksidan dinyatakan 

dengan IC50 sebagai indikator 

kemampuan senyawa dalam menetralkan 

50% konsentrasi radikal DPPH. Sebagai 

kontrol positif dilakukan uji antioksidan 

pada asam askorbat yang dirangkum 

pada Tabel 5.  

4.1.4.3. Uji toksisitas  

Data hasil uji aktivitas toksisitas 

senyawa murni SEUTAG dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

4.1.4.4. Uji antimikroba 

Uji aktivitas antimikroba 

dilakukan terhadap senyawa murni 

SEUTAG dengan variasi konsentrasi. 

Diketahui bahwa senyawa murni 

SEUTAG yang dilarutkan kembali 

dalam metanol PA dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli, S. aureus 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

jamur C. albicans. Hasil uji aktivitas 

senyawa murni SEUTAG  ini dapat 

dilihat dari ukuran diameter hambat yang 

terbentuk, diantaranya seperti pada 

Tabel 7. 
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Tabel 2. Hasil uji aktivitas antirayap senyawa murni SEUTAG. 

Konsentrasi 
Jumlah 

rayap 

Jumlah rayap mati selama 3 hari 

(pengulangan) 
% 

kematian 

Nilai 

LC50 1 2 3 Rata2 

0% (kontrol negatif) 

2% 

4% 

6% 

Fipronil 0,25% 

(Kontrol positif) 

16 

16 

16 

16 

16 

0 

2 

8 

14 

16 

1 

1 

7 

15 

16 

1 

1 

7 

15 

16 

0,6 

1,3 

7,3 

14,7 

16 

4,2 

27 

46 

92 

100 

4,03% 

Tabel 3. Kehilangan berat kertas umpan 

No. Konsentrasi % kehilangan berat 

1 

2 

3 

4 

5 

Kontrol + 

Kontrol - 

6% 

4% 

2% 

0 

2,277 

0,828 

1,061 

1,220 

Tabel 4. Hasil uji antioksidan senyawa murni SEUTAG. 

Sampel 
Konsentrasi 

(μg/mL) 

Absorbansi 
IC50 (μg/mL) 

1 2 3 

senyawa murni 

SEUTAG2 

100 0,106 0,105 0,105 

3,52 

50 0,124 0,121 0,129 

2,5 0,163 0,161 0,164 

12,5 0,201 0,202 0,207 

6,25 0,243 0,243 0,242 

3,125 0,277 0,274 0,279 

Tabel 5. Hasil uji antioksidan kontrol positif asam askorbat 

Sampel 
Konsentrasi 

(μg/mL) 

Absorbansi 
IC50 (μg/mL) 

1 2 3 

Asam 

Askorbat 

100 0,079 0,074 0,88 

7,28 

50 0,118 0,118 0,117 

2,5 0,147 0,148 0,147 

12,5 0,176 0,178 0,177 

6,25 0,207 0,202 0,207 

3,125 0,247 0,241 0,247 
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Tabel 6. Hasil uji toksisitas senyawa murni SEUTAG 

Sampel 

Konsentras

i 
(ppm) 

Jumlah 

larva 

per vial 

Jumlah larva 
udang mati % 

Kematian 

Nilai 
probit 

Log 
konsentrasi 

I II III Jlh 

Kontrol 

negatif 
0 10 0 0 0 - - 

 

- 

 

- 

senyawa 

murni 

SEUTAG 

1000 
100 

10 

10 
10 

10 

5 
1 

1 

3 
1 

0 

4 
3 

1 

12 
5 

2 

40 
16,7 

6,7 

4,747 
4,046 

3,524 

3 
2 

1 

  Nilai LC50 = 2900 ppm 

Mikroba patogen Cakram 
Daya Hambat (mm) 

Rata-rata 
1 2 3 

E. coli 1 10,25 10,18 10,03 10 

2 14,6 11,62 12,10 13 

3 14,43 15,28 12,97 14 

+ amoxicillin 22,43 23,00 19,72 22 

- metanol 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.  aureus 1 10,43 11,92 10,60 11 

2 13,02 12,88 11,67 12 

3 13,42 13,32 14,07 14 

+ amoxicillin 18,08 20,10 17,10 18 

- metanol 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. albicans 1 8,43 7,28 7,03 7 

2 10,10 8,65 7,65 9 

3 10,88 9,43 9,40 10 

+ ketokonazol 19,10 22,25 19,72 20 

- metanol 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabel 7. Daya hambat uji aktivitas antimikroba dari senyawa murni SEUTAG 
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4.2.   Pembahasan 

4.2.1. Uji perbandingan senyawa 

murni SEUTAG dan SEUTAG2 

Pengujian perbandingan senyawa 

murni SEUTAG dan SEUTAG2 

bertujuan untuk mengetahui dan 

membandingkan bahwa senyawa murni 

SEUTAG2 yang telah diisolasi 

merupakan senyawa yang sama dengan 

senyawa murni yang diberi label 

SEUTAG yang diisolasi oleh Setiawan 

(2017). Senyawa murni yang diperoleh 

diduga merupakan senyawa golongan 

kumarin. Senyawa kumarin memiliki 11 

atom karbon, 6 hidrogen dan 3 atom 

oksigen. Berdasarkan data FTIR 

senyawa menunjukkan adanya ikatan 

rangkap terkonjugasi. Spektrum FT-IR 

untuk senyawa SUETAG ini 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada bilangan gelombang 3455 cm
-1 

mengindikasikan vibrasi dari O-H, pada 

bilangan gelombang 1594 cm
-1

 

mengindikasikan adanya gugus C=O 

karbonil, serapan bilangan gelombang 

pada 1423 cm
-1

 dan 1419 cm
-1

 

mengindikasikan adanya vibrasi ulur 

C=C aromatis Gambar 6. 

 

O

HO

O

HO

 
Gambar 6. Perkiraan struktur Senyawa 

Kumarin 

 

 

Hasil analisis uji KLT terhadap 

senyawa murni SEUTAG dan senyawa 

murni SEUTAG2 menunjukkan senyawa 

yang sama ditandai dengan memiliki 

nilai Rf yang sama yaitu 0,6 pada eluen 

n-heksana:etilasetat (6:4). 

Senyawa SEUTAG dan 

SEUTAG2 merupakan senyawa yang 

sama, karena hasil uji HPLC 

menghasilkan satu puncak dominan 

dengan waktu retensi yang hampir sama 

Tabel 1.  

4.2.2.  Uji identifikasi senyawa 

kumarin 

 Selain dilakukan uji 

perbandingan dilakukan juga uji 

identifikasi senyawa kumarin pada 

senyawa SEUTAG. Senyawa SEUTAG 

menunjukkan adanya warna biru yang 

terlihat pada wadah sampel uji. Hal ini 

menunjukkan bahwa senyawa SEUTAG 

merupakan senyawa kumarin  

4.2.3. Uji aktivitas antirayap 

Senyawa SEUTAG yang 

diperoleh dari ekstrak kasar etilasetat 

dilakukan uji aktivitas antirayap, yaitu 

terhadap jenis rayap kayu (Coptotermes 

curvinagthus Holmgren). Berdasarkan 

data hasil uji antirayap pada Tabel 2, 

tingkat mortalitas rayap dapat dilihat 

dengan besarnya nilai persentase jumlah 

rayap yang mati pada akhir pengujian. 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada 

nilai mortalitas uji antirayap selama 3 

hari menunjukan bahwa semakin tinggi 

tingkat konsentrasi yang digunakan 

maka mortalitas rayap semakin 

meningkat. Hasil menunjukan pada 

konsentrasi 4,03% merupakan 

Keterangan : (1) adalah Sampel konsentasi 1,9 mg/mL, (2) adalah sampel konsentrasi 3,8 

mg/mL, (3) adalah Sampel konsentrasi 5,7 mg/mL, (+) adalah kontrol positif 

Amoxsan
®  dan Ketokonazol

®
 konsentrasi 3,8 mg/mL, (-) adalah kontrol negatif 

metanol.  
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konsentrasi minimum yang harus 

digunakan agar dapat membunuh 50% 

hewan uji. Pada konsentrasi ekstrak 6% 

dengan tingkat mortalitas mencapai 

92%. Jika dibandingkan dengan fipronil 

sebagai kontrol positif yang memiliki 

mortalitas 100% dengan konsentrasi 

0,25%, senyawa SEUTAG tergolong ke 

dalam aktivitas antirayap yang kuat dan 

dapat berpotensi sebagai insektisida 

alami. 

Indikator lain yang dapat 

digunakan dalam menentukan daya 

racun senyawa SEUTAG adalah 

persentase kehilangan berat kertas 

umpan. Persentase kehilangan berat 

kertas umpan cenderung menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi 

senyawa yang digunakan. Berdasarkan 

Tabel 3 pada setiap konsentrasi senyawa 

SEUTAG memperlihatkan kemampuan 

untuk menghambat daya makan rayap 

terhadap kertas umpan. Berturut-turut 

konsentrasi 6, 4, dan 2% kehilangan 

berat kertas umpan yaitu 0,828, 1,061, 

dan 1,220g. Pada konsentrasi 6% 

mengalami kehilangan berat yang paling 

kecil, hal ini dikarenakan konsentrasi 6% 

memiliki zat aktif lebih banyak 

dibandingkan dengan konsentarsi 4%, 

dan 2%. Menurut Syafii (2000), 

menyatakan bahwa senyawa murni yang 

ditambahkan pada kertas uji dikatakan 

mempunyai daya racun terhadap rayap 

ditandai dengan hilangnya kemampuan 

rayap dalam memakan kertas umpan 

yang digunakan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa semakin besar 

konsentrasi senyawa SEUTAG yang 

digunakan maka daya racun semakin 

tinggi sehingga dapat menghambat daya 

makan dan bahkan membunuh rayap. 

 Persentase pengurangan berat 

kertas umpan berbanding terbalik dengan 

mortalitas rayap dan berbanding lurus 

dengan nilai LC50. Semakin tinggi 

toksisitas senyawa, mortalitas rayap akan 

semakin besar, dan pengurangan berat  

kertas umpan semakin kecil karena 

jumlah individu rayap yang memakan 

kertas  umpan semakin sedikit (Azizah, 

2015). 

4.2.4.  Uji antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan 

dilakukan menggunakan metode serapan 

radikal DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl) karena merupakan 

metode yang paling sederhana, cepat, 

mudah dan menggunakan sampel dalam 

jumlah yang sedikit dengan waktu yang 

singkat (Hanani et al., 2005).   

Berdasarkan hasil uji antioksidan 

dengan metode DPPH, terlihat bahwa 

senyawa SEUTAG memiliki aktivitas 

antioksidan yang sangat kuat. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai IC50 yang 

kurang dari 50 μg/mL. Senyawa 

SEUTAG memiliki nilai IC50 sebesar 3,5 

μg/mL Tabel 4. Senyawa asam askorbat 

sebagai kontrol positif memiliki nilai 

IC50 sebesar 7,3 μg/mL (Tabel 5). 

Dengan demikian, senyawa SEUTAG 

memiliki nilai IC50 lebih besar 

dibandingkan senyawa asam askorbat.  

Aktivitas antioksidan senyawa 

SEUTAG disebabkan karena 

kemampuan senyawa tersebut untuk 

mendonorkan atom hidrogen dari gugus 

OH kepada radikal DPPH menjadi 

DPPH-H yang diamagnetik karena 

memiliki elektron yang berpasangan. 

Pada keadaan diamagnetik DPPH-H 

akan menjadi tidak radikal bebas lagi. 

Hasil donasi proton senyawa SEUTAG 

akan diberikan pada radikal oksigen (–

O•) yang diikuti dengan reaksi terminasi 

senyawa SEUTAG. Mekanisme tersebut 

menyebabkan radikal mengalami 

stabilisasi dan senyawa SEUTAG 

berperan sebagai antiradikal. 
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4.2.5. Uji toksisitas  

Pengujian sifat toksik terhadap 

senyawa SEUTAG ditentukan dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). Sifat toksisitas senyawa diukur 

berdasarkan jumlah larva udang yag mati 

dalam beberapa variasi konsentrasi 

larutan senyawa uji. Konsentrasi yang 

digunakan yaitu 1.000 ppm, 100 ppm 

dan 10 ppm. Pengujian dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali, hal ini 

bertujuan untuk hasil data yang 

diperoleh dapat dipercaya dan lebih 

akurat. Pada larutan senyawa uji ini 

ditambahkan DMSO sebanyak 50 µL. 

Dalam hal ini, DMSO berfungsi sebagai 

pelarut senyawa uji agar senyawa uji 

dapat terdistribusi secara merata pada air 

laut dan DMSO juga tidak bersifat toksik 

terhadap larva udang sehingga tidak 

akan mempengaruhi hasil uji. Selain itu, 

DMSO juga berperan sebagai kontrol 

yang bertujuan untuk menjamin bahwa 

respon hambatan yang terjadi benar-

benar disebabkan oleh senyawa 

SEUTAG sebagai komponen aktif dan 

bukan oleh pelarut yang digunakan. 

Hasil uji toksisitas senyawa 

SEUTAG diperoleh nilai LC50 sebesar 

2900 ppm (Tabel 6). Hal ini 

menunjukkan bahwa senyawa SEUTAG 

tersebut bersifat tidak toksik karena 

memiliki nilai LC50 di atas 1000 ppm. 

4.2.6. Uji antimikroba 

 Pada penelitian ini, dilakukan 

dua uji antimikroba yaitu antibakteri dan 

antijamur. Bakteri patogen yang 

digunakan adalah bakteri Gram negatif 

(E. coli) dan bakteri Gram positif (S. 

aureus) serta jamur patogen (C. 

albicans). Uji aktivitas antimikroba 

senyawa murni SEUTAG dilakukan 

dengan menggunakan metode difusi 

cakram yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Hasil uji menunjukkan bahwa senyawa 

murni SEUTAG dengan konsentrasi 1,9-

5,7 mg/mL menghambat pertumbuhan 

bakteri E. coli dan S. aureus serta dapat 

menghambat pertumbuhan jamur C. 

albicanso. Diameter hambat senyawa 

murni SEUTAG dengan konsentrasi 5,7 

mg/mL pada pertumbuhan bakteri E. coli 

dan S. aureus adalah 14 mm dan 14 mm. 

Nilai hambatan tersebut jika 

dibandingkan dengan kontrol positif 

Amoxicillin
®
 yang memiliki diameter 

zona bening berturut-turut 22 mm dan 18 

mm menunjukkan perbedaan sekitar 

65,52% dan 73,79% penghambatan. 

Sedangkan pada pertumbuhan jamur C. 

albicanso, dengan konsentrasi 5,7 

mg/mL senyawa murni SEUTAG 

memberikan diameter zona bening 10 

mm. Zona hambat untuk kontrol positif 

Ketokonazol
® 

memiliki diameter 20 mm. 

Jika dibandingkan maka perbedaannya 

sekitar 48,62%. Berdasarkan hasil 

tersebut, senyawa murni SEUTAG 

memberikan menghambat pertumbuhan 

tertinggi pada bakteri S. aureus dengan 

persentase hambatan 73,79%. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian terhadap Daun 

Suren (Toona sureni (Blume) Merr) 

dapat dinyatakan bahwa Senyawa yang 

diberi label SEUTAG diisolasi dari 

ekstrak etilasetat daun suren (Toona 

sureni (Blume) Merr) diduga merupakan 

senyawa kumarin dan menghasilkan 

senyawa sebanyak 170 mg. Aktivitas 

antirayap dari senyawa golongan 

kumarin yang diberi label SEUTAG dari 

ekstrak etilasetat daun suren (Toona 

sureni (Blume) Merr) memiliki nilai 

LC50 4,03%. Aktivitas antioksidan 

dengan menggunakan metode DPPH 

adalah 3,5 ppm, lebih aktif daripada asam 

askorbat sebesar 7,3 ppm. Aktivitas 
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toksisitas dengan menggunakan metode 

BSLT memperoleh nilai LC50 sebesar 

2900 ppm sehingga senyawa tersebut 

dikategorikan tidak aktif. Dari hasil uji 

antimikroba terhadap bakteri dan jamur, 

senyawa golongan kumarin yang diberi 

label SEUTAG dari ekstrak etilasetat 

daun suren (Toona sureni (Blume) Merr) 

mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri E. coli dan S. aureus serta pada 

pertumbuhan jamur C. albicans,  pada 

konsentrasi 5,7 mg/ml memiliki daya 

hambat tertinggi terhadap setiap 

mikroba. 
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