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ABSTRACT 

Pyrrosia lanceolata is a Polipodiaceae fern. This fern is found growing attached to the 

branches of an old tree, the rhizome spreads long, the leaves are round, but some are oval, 

and the texture is thin and fleshy. This plant is widely used by the community as herbal 

medicine. However, the toxicity of this plant has not been thoroughly studied. The Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) results indicated that the crude extract of n-hexane, ethyl 

acetate, dichloromethane (DCM), and water was not toxic, with an LC50 value of  

>1000 ppm 
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ABSTRAK 

Pyrrosia lanceolata merupakan salah satu tumbuhan paku yang termasuk dalam famili 

Polipodiaceae. Paku ini dijumpai tumbuh menempel pada ranting-ranting pohon yang 

telah tua, rimpang menjalar panjang, daun memiliki bentuk bundar tetapi ada pula yang 

lonjong, teksturnya tipis dan berdaging Tumbuhan ini banyak digunakan oleh masyarakat 

sebagai obat herbal. Namun, toksisitas tanaman ini belum diteliti secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

menunjukkan bahwa ektrak kasar n-heksana, etil asetat, DCM dan air tidak toksik, 

memiliki nilai LC50 > 1000 ppm.  

 

Kata kunci: BSLT, pyrrosia, toksisitas 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati, baik 

flora maupun fauna yang tinggi. Sekitar 

17% jumlah fauna dan flora yang ada di 

Indonesia. Negara tropis dengan tingkat 

curah hujan yang tinggi mempengaruhi 

tingginya tingkat keanekaragaman hayati. 

Indonesia mempunyai keanekaragaman 

flora dan fauna karena dari aspek 

geografis sumber daya hutannya terletak 

di sekitar garis khatulistiwa dan tersebar 

di banyak kepulauan. Hutan hujan tropis 

Indonesia dikenal sebagai hutan yang 

paling kaya akan jenis tumbuhan dan 

memiliki ekosistem paling komplek di 

dunia (Rohaeti, 2021). 

Salah satu jenis keanekaragaman 

hayati dari kelompok flora yang ada di 

Indonesia adalah tumbuhan paku yang 

merupakan tumbuhan kormophyta 

berspora yang dapat hidup mudah dengan 

berbagai macam habitat dan di mana saja 

baik secara epifit, teresterial maupun di 

air. Kelimpahan dan penyebaran 

tumbuhan paku sangat tinggi terutama di 

daerah hujan tropis. Tumbuhan paku juga 

banyak terdapat di pegunungan. 

Tumbuhan paku tersebar luas dari tropika 

yang lembab hingga melampaui 

lingkaran Afrika. Sedangkan jumlah yang 

teramat besar dijumpai hutan-hutan 

tropika dan tumbuh dengan subur di 

daerah beriklim sedang, di hutan-hutan, 

padang rumput yang lembab, sepanjang 

sisi jalan dan sungai. Berdasarkan tempat 

habitatnya tumbuhan paku dapat 

dibedakan menjadi menjadi tiga 

kelompok yaitu paku tanah (paku 

tereterial), paku air (paku akuatik), dan 

paku yang menempel pada pohon (paku 

epifit) (Yulianor, 2019). 

Tumbuhan paku epifit adalah 

tumbuhan yang habitatnya pada 

tumbuhan lain seperti melekat pada 

cabang-cabang pohon, daun-daun pohon 

dan terkadang pada ujung batang. Akan 

tetapi tumbuhan paku epifit ini tidak 

merugikan pada tumbuhan yang 

ditumpanginya. Tumbuhan epifit juga 

dapat bermanfaat bagi hewan tertentu 

dalam ekosistem, seperti menyediakan 

tempat bersarang bagi semut pohon. 

Tumbuhan paku epifit tidak hanya 

bermanfaat bagi hewan saja melainkan 

bermanfaat juga bagi manusia. Banyak 

masyarakat yang memanfaatkan 

tumbuhan paku epifit sebagai tanaman 

hias, dapat juga digunakan untuk diolah 

menjadi obat-obatan (Rohaeti, 2021). 

Tumbuhan paku epifit memiliki 

jenis yang beranekaragam. Menurut 
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Madison (1977, cit. Sujalu, 2007), 

bahwasanya terdapat ± 3.000 jenis 

tumbuhan paku yang dapat hidup secara 

epifit di dunia. Polypodiaceae merupakan 

salah satu famili tumbuhan paku yang 

mempunyai keanekargaman jenis tinggi. 

Tingginya tingkat keanekaragaman serta 

luasnya persebaran tumbuhan paku pada 

famili Polypodiaceae dapat dikarenakan 

tingginya kemampuan tumbuhan paku 

jenis ini dalam beradaptasi dengan habitat 

yang beragam dan dengan ketinggian 

yang berbeda-beda (Dita et al., 2018). 

Polypodiaceae meliputi beberapa genus, 

seperti: Dipteris, Cheiropleuria, 

Platycerium, Drynaria, Pyrrosia, 

Drymoglossum, Belvisia, Selligue, 

Colysis, Loxogramme, Lepisorus, 

Lemmaphyllum, Microsorium, 

Phymatodes, Polypodium (Piggot, 1988). 

Pyrrosia lanceolata merupakan 

salah satu spesies tumbuhan paku yang 

termasuk dalam famili Polypodiaceae. 

Paku ini di jumpai tumbuh menempel 

pada ranting-ranting pohon yang telah 

tua, rimpang menjalar panjang. Daun 

memiliki bentuk bundar, tetapi ada pula 

yang lonjong, teksturnya tipis dan 

berdaging. Permukaan bagian atasnya 

agak berbulu dan bagian bawahnya 

berbulu tebal. Sori terdapat di permukaan 

bagian bawah, sori tersebut biasanya 

ditutupi oleh bulu-bulu tebal. Sori 

berderet di sepanjang tepi daun atau 

menyebar di seluruh permukaan daun. 

Biasanya tumbuhan ini dimanfaatkan 

sebagai obat sakit kepala, sakit perut dan 

batuk (Nasution et al., 2018). 

METODE PENELTIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperangkat alat 

destilasi, neraca analitik, alat ultrasonik, 

corong pisah, spatula, blender, satu unit 

Rotary Evaporator (RE) (Heidolph2000), 

vial dan peralatan gelas laboratorium 

lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tumbuhan paku  

P. lanceolata yang diambil di daerah 

FKIP Universitas Riau di jalan Delima, 

dan di jalan Arifin Ahmad Provinsi Riau, 

metanol (CH3OH), n-heksana, etil asetat 

(EtOAc),  diklorometana (DCM), 

aquadest, air laut serta larva udang 

Artemia salina Leach sebagai hewan uji.  

b. Uji toksisitas metode BSLT(Brine 

shrimp lethality test) 

1. Pembiakan Artemia salina Leach 

Pembiakan larva A. salina dilakukan 

dengan mengisi air laut ke dalam suatu 
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wadah persegi dangkal yang telah dibagi 

menjadi dua sisi, satu sisi ditutup 

sedangkan sisi yang lain dibiarkan 

terbuka dan diberi cahaya. Biarkan 

selama 48 jam agar larva tersebut 

menetas. Larva A. salina yang menetas 

akan tertarik ke sisi yang terbuka dan 

terkena cahaya, larva A. salina ini 

selanjutnya digunakan untuk uji toksisitas 

2. Uji toksisitas dengan A. salina Leach 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan 

dalam 2 mL metanol (larutan induk, 

konsentrasi 10000 µg/mL), kemudiandari 

larutan induk dibuat konsentrasi yang 

berbeda 1000 µg/L; 100 µg/L; 

10 µg/L; dengan cara pengenceran 

bertingkat. Disiapkan vial yang sudah 

dikalibrasi 5 mL untuk masing-masing 

konsentrasi. Sampel dipipet ke dalam 

vial, lalu pelarut diuapkan hingga 

mengering. Setelah pelarut kering, 50 µL 

DMSO dan sedikit air laut dimasukkan ke 

dalam masing-masing vial. Sebanyak 10 

ekor larva udang yang sudah disiapkan 

dimasukan ke dalam vial tersebut dan 

ditambah air laut hingga batas kalibrasi  

5 mL. Untuk kontrol negatif, 50 µL 

DMSO diambil dengan menggunakan 

pipet mikro kemudian dimasukkan ke 

dalam vial uji dan ditambahkan air laut 

hingga hampir mencapai batas kalibrasi. 

Kemudian 10 ekor larva udang yang 

sudah disiapkan dimasukan kedalam vial 

tersebut dan ditambah air laut hingga 

batas kalibrasi 5 mL. Tingkat toksisitas 

diukur dari persen kematian larva, dengan 

cara menghitung jumlah larva udang 

yang mati. Pengujian dilakukan sebanyak 

tiga kali pengulangan dengan perlakuan 

yang sama untuk masing-masing 

konsentrasi. Data yang diperoleh 

dianalisis untuk menentukan nilai LC50 

dengan metode kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

3. Analisis data toksisitas  

Untuk melihat pengaruh pemberian 

ekstrak pyrrosia lanceolata terhadap 

larva A. 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 diketahui nilai probit 

kemudian dimasukan dalam persamaan 

regresi, sehingga dapat nilai LC50. 

Persamaan regresi:  

y = ax + b  

LC50 =  anti log x 
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Keterangan:  

x : Log Konsentrasi 

y : Nilai Probit  

a : Slope (kemiringan dari 

garis)  

b : Intercept (garis potong) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil ekstraksi B. rhodina 

Uji toksisitas ekstrak n-heksana, etil 

asetat, DCM dan air dilakukan dengan 

metode BSLT (Brinne Shrimp Lethality 

Test) menggunakan larva Artemia salina 

Leach. Berdasarkan hasil uji toksisitas 

data nilai LC50 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai LC50 pada ekstrak tumbuha 

 paku P. lanceolata 

Ekstrak IC50 (ppm) 

n-heksana > 1000  

Etil asetat > 1000 

DCM > 1000 

Air > 1000 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

merupakan uji pendahuluan/ praskrining 

aktivitas biologis yang sederhana untuk 

menentukan toksisitas suatu senyawa 

atau ekstrak. Parameter yang ditunjukkan 

untuk menunjukkan adanya aktivitas 

biologi pada suatu senyawa pada Artemia 

salina Leach adalah jumlah kematian 

larva udang karena pengaruh pemberian 

senyawa dengan dosis yang telah 

ditentukan. Uji toksisitas dengan metode 

BSLT ini merupakan uji toksisitas akut 

dimana efek toksik dari suatu senyawa 

ditentukan dalam waktu singkat, yaitu 

rentang waktu selama 24 jam setelah 

pemberian dosis uji. Pengujian 

menggunakan metode BSLT diterapkan 

dengan menentukan nilai LC50 setelah 

perlakuan 24 jam. Menurut Meyer et al., 

(1982) suatu ekstrak dapat 

dikatakantoksik apabila memiliki nilai 

LC50 < 1000 ppm. Hasil yang dilakukan 

pada uji toksisitas terhadap ekstrak 

P. lanceolata menunjukkan bahwa nilai 

LC50 ektrak kasar n-heksana, etil asetat, 

DCM dan air lebih dari 1000 ppm  

(Tabel 1.). Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak kasar n-heksana, etil asetat, DCM 

dan air tidak bersifat toksik terhadap larva 

Artemia salina Leach. 

KESIMPULAN 

  Hasil penelitian ekstrak tumbuhan 

paku P. lanceolata dapat dinyatakan 

bahwa ekstrak n-heksana, etil asetat, 

DCM dan air tidak bersifat toksik 

terhadap Artemia salina Leach dengan 

nilai LC50 lebih dari 1000 ppm. 
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