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ABSTRACT 

The isolation of Nerium oleander was carried out by maceration method using n-hexane 

and ethyl acetate. The ethyl acetate extract of N. oleander was fractionated by Vacuum 

Liquid Chromatography (VLC). The fractions with vial number 6 to 9 (Fga) from VLC 

was separated by column chromatography. The fractions with vial number 6 to 23 (Fgb) 

from column chromatography was separated by column chromatography. The fractions 

with vial number 66 to 69 (Fgc) from the second column chromatography was 

characterized using Ultraviolet-Visible (UV-Vis) and Fourier Transform InfraRed    

(FT-IR) methods. The toxicity of extract and fraction have been determined by using 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) methods. The toxicity result showed that the ethyl 

acetate extract and fractions of VLC (F4, F5, Fga, F10, F11) have LC50 < 1000 ppm. It 

showed that extracts and fractions were toxic. However, the toxicity result showed that 

the fractions of VLC (F1, F2, F3) and Fgc have LC50  > 1000 ppm. 
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ABSTRAK 

Isolasi daun Nerium oleander dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut 

n-heksana dan etil asetat. Ekstrak etil asetat daun N. oleander difraksinasi dengan 

Vacuum Liquid Chromatography (VLC). Fraksi gabungan dengan nomor vial 6 sampai 

9 (Fga) dari hasil VLC dipisahkan dengan kromatografi kolom. Fraksi gabungan dengan 

nomor vial 6 sampai 23 (Fgb) dari pemisahan dengan kromatografi kolom dipisahkan 

kembali dengan kromatografi kolom. Fraksi gabungan dengan nomor vial 66 sampai 69 

(Fgc) dari hasil kromatografi kolom yang kedua dikarakterisasi dengan metode 

spektroskopi Ultraviolet-Visible (UV-Vis) and Fourier Transform InfraRed (FT-IR). 

Uji toksisitas dilakukan dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Hasil 

toksisitas ekstrak etil asetat dan fraksi hasil VLC (F4, F5, Fga, F10, F11) diperoleh nilai 

LC50 < 1000 ppm yang menunjukkan bahwa ekstrak dan fraksi bersifat toksik. 

Sedangkan hasil toksisitas fraksi hasil VLC (F1, F2, F3) dan Fgc bersifat tidak toksik 

karena memiliki nilai LC50  > 1000 ppm. 

Kata kunci : Nerium oleander, BSLT, uji toksisitas
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PENDAHULUAN 

 Keanekaragaman flora Indonesia 

sangat mendukung dalam penyediaan 

bahan baku obat. Khasiat tanaman obat 

disebabkan oleh kandungan senyawa 

kimia yang terdapat dalam tanaman 

tersebut. 

 Famili Apocynaceae tersebar  

luas di negara-negara yang beriklim 

tropis dan sub tropis (Steenis et al., 

1975). Salah satu spesies dari famili ini 

adalah Nerium oleander. N. oleander 

merupakan tanaman hias yang berasal 

dari Asia dan memiliki sifat tahan panas 

(Prabowo, 2010). 

 Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya, N. oleander diketahui 

memiliki toksisitas yang tinggi bahkan 

setelah dikeringkan. Diperkirakan 

oleander masih banyak mengandung 

senyawa berbahaya lain yang belum 

diketahui atau memiliki senyawa yang 

dapat dijadikan bahan baku obat (Zibbu 

& Batra, 2010). Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan isolasi 

senyawa metabolit sekunder dari daun 

N. oleander dan uji toksisitasnya. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

satu set alat destilasi, ultrasonicator 

(Kerry Pulsatron), satu unit rotary 

evaporator Buchi R-114, lumpang, hot 

plate, lampu UV (254 dan 366 nm), satu 

set alat kromatografi cair vakum, bejana 

kromatografi, pipa kapiler, neraca 

analitik, spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-Vis), 

spektrofotometer Shimadzu IR 

Prestige-21, HPLC (Shimadzu 

LCsolution), pipet mikro, dan peralatan 

gelas yang biasa dipakai di 

Laboratorium kimia. 

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun N. oleander. 

Bahan yang digunakan adalah metanol 

teknis, n-heksana teknis, etil asetat 

teknis, kloroform (Merck), 

diklorometan, etanol, besi (III) klorida 

1%, HCl pekat (Merck), H2SO4 pekat 

(Merck), amoniak, logam magnesium, 

kloroform beramoniak, reagen 

Dragendorff, pereaksi Mayer, pereaksi 

liebermann-Burchard, silika gel 60 

GF254 Merck KGaA 64271 Darmsrtadt, 

plat KLT GF254, aluminium foil, kapas, 

akuades, air laut, dimetil sulfoksida, dan 

larva Artemia salina Leach. 

b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

 sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

metode maserasi menggunakan pelarut 

n-heksana dan etil asetat. Ekstrak etil 

asetat difraksinasi dengan kromatografi 

cair vakum (VLC) menggunakan 

pelarut n-heksana, etil asetat dan 

metanol secara bergradien. Fraksi dari 

hasil VLC dilakukan pengujian dengan 

KLT dan dihasilkan 8 fraksi gabungan. 

Salah satu dari fraksi gabungan tersebut 

yaitu fraksi gabungan dengan nomor 

vial 6 sampai 9 (Fga) dilakukan 

pemisahan dengan kromatografi kolom 

menghasilkan 90 vial. Semua vial diuji 

dengan KLT dan dihasilkan 72 fraksi 

gabungan. Salah satu fraksi gabungan 

dengan nomor vial 6 sampai 23 (Fgb) 

dilakukan pemisahan kembali dengan 

kromatografi kolom menghasilkan 81 

vial. Semua vial diuji dengan KLT dan 

dihasilkan 77 fraksi gabungan. Fraksi 

gabungan dengan nomor vial 66 sampai 

69 (Fgc) dipilih untuk dianalisis 

kemurnian dengan menggunakan HPLC 
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dan dikarakterisasi menggunakan alat 

spektrofotometer UV dan IR. 

 

c. Uji toksisitas 

Uji toksisitas dilakukan dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) menggunakan larva udang 

Artemia salina Leach. Masing-masing 

vial uji dikalibrasi sebanyak 5 mL. 

Pengujian dilakukan dengan konsentrasi 

1000, 100, dan 10 ppm dengan 

pengenceran bertingkat dan 

pengulangan masing-masing tiga kali. 

Sampel dipipet ke dalam masing-

masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu 

pelarut diuapkan hingga mengering. 

Selanjutnya, ke dalam masing-masing 

vial ditambahkan 50 µL DMSO dan 

ditambahkan air laut sedikit, kemudian 

masing-masing vial ditambahkan larva 

udang A. salina sebanyak 10 ekor dan 

ditambahkan air laut beberapa tetes 

sampai batas kalibrasi. Untuk melihat 

pengaruh ekstrak etil asetat, fraksi hasil 

VLC dan Fgc dari hasil kromatografi 

kolom yang kedua terhadap larva A. 

salina 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 

dimasukkan dalam persamaan regresi, 

sehingga didapat nilai LC50. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daun N. oleander diisolasi 

dengan metode maserasi karena 

merupakan metode yang paling 

sederhana, murah, serta tidak 

membutuhkan peralatan khusus. 

Ekstrak etil asetat dilakukan pengujian 

dengan KLT untuk mengetahui eluen 

dengan perbandingan yang sesuai untuk 

digunakan dalam pengujian KLT 

selanjutnya. 

Hasil uji fitokimia ekstrak n-

heksana dari daun N. oleander 

menunjukkan adanya kandungan 

metabolit sekunder yaitu senyawa 

terpenoid, sedangkan ekstrak etil asetat 

menunjukkan adanya senyawa steroid. 

Pemisahan dengan kromatografi 

cair vakum bertujuan untuk 

memisahkan senyawa-senyawa yang 

ada dalam ekstrak dengan bantuan 

vakum. Pemisahan ini menghasilkan 11 

fraksi dan dilakukan uji KLT dengan 

perbandingan eluen n-heksana :etil 

asetat (7:3) dan etil asetat : metanol 

(9:1) untuk mengetahui pola noda dari 

masing-masing fraksi. Pengujian 

dengan KLT menghasilkan 8 fraksi 

gabungan yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6 

sampai 9 (Fga), F10 dan F11. Fraksi ini 

digabung karena memiliki nilai Rf yang 

sama.  

Pemisahan dengan kromatografi 

kolom bertujuan untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang ada dalam 

fraksi secara bergradien dengan 

meningkatkan kepolaran elusi, dari non 

polar hingga polar. Fraksi yang 

dipisahkan dengan metode kromatografi 

kolom adalah fraksi gabungan nomor 

vial 6 sampai 9 (Fga) dari hasil 

pemisahan dengan kromatografi cair 

vakum. Fraksi ini berupa padatan dan 

memiliki aktivitas toksisitas dengan 

nilai LC50 sebesar 28,8 ppm. 

Hasil pemisahan dengan 

kromatografi kolom menghasilkan 90 

vial dan dilakukan uji KLT. Hasil dari 

uji KLT ini menunjukkan masih banyak 

terdapat noda yang menandakan masih 

banyak terdapat pengotor sehingga 

dilakukan pemisahan kembali dengan 
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menggunakan metode yang sama yaitu 

kromatografi kolom. Fraksi yang 

dipisahkan adalah fraksi gabungan dari 

vial nomor 6 sampai 23 (Fgb). 

Pemisahan ini menghasilkan 81 vial dan 

dilakukan uji KLT. Hasil uji KLT 

diperoleh fraksi gabungan dengan 

nomor vial 66 sampai 69 (Fgc) untuk 

dilakukan analisis HPLC, karakterisasi, 

dan uji toksisitas. Fgc berupa padatan 

berwarna putih kekuningan dan 

memiliki noda yang lebih sedikit. 

Berdasarkan data kromatogram HPLC 

terdapat 2 puncak utama sehingga dapat 

dikatakan senyawa ini tidak murni yang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Spektrum UV dari Fgc 

menunjukkan adanya eksitasi elektron 

π→π* pada panjang gelombang 227 nm 

(absorbansi 1,608), sedangkan pada 

panjang gelombang 274 nm (absorbansi 

0,713) terjadi eksitasi elektron n→π*. 

Serapan maksimum ini menunjukkan 

adanya ikatan rangkap terkonjugasi 

pada senyawa tersebut. 

Spektrum IR dari Fgc 

menunjukkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang 3322 cm
-1

 yang 

mengidentifikasikan adanya gugus O-H, 

bilangan gelombang 3195 cm
-1

 

mengidentifikasikan adanya gugus C-H 

aromatik, bilangan gelombang         

2931 cm
1
 mengidentifikasikan adanya 

gugus C-H alifatik, dan  bilangan 

gelombang 1703 cm
-1

 yang 

mengidentifikasi adanya gugus C=O, 

serta bilangan gelombang 1189 cm
-1

 

yang mengidentifikasi adanya gugus   

C-O. Spektrum IR Fgc dapat dilihat 

pada Gambar 2.   

Hasil uji toksisitas ekstrak etil 

asetat dan fraksi hasil VLC (F4, F5, 

Fga, F10, F11) bersifat toksik karena 

mempunyai nilai LC50 < 1000 ppm. 

Sedangkan uji toksisitas fraksi-fraksi 

hasil VLC (F1, F2, F3) dan Fgc tidak 

toksik karena mempunyai nilai        

LC50 > 1000 ppm. Hasil uji toksisitas 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 
Gambar 1. Data kromatogram HPLC 
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Gambar 2. Data spektrum IR 

Tabel 1.  Hasil Uji Toksisitas Ekstrak Etil Asetat, Fraksi Hasil VLC dan Fgc Hasil 

kromatografi Kolom yang Kedua 

No. Sampel LC50 (ppm) 

1. Ekstrak etil asetat 147,9 

2. F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Fga 

F10 

F11 

> 1000 

> 1000 

> 1000 

39,8 

34,6 

28,8 

32,3 

851,1 

3. Fgc > 1000 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa spektrum UV dari 

Fgc menunjukkan adanya ikatan 

rangkap terkonjugasi pada senyawa 

tersebut. Spektrum IR dari Fgc 

mengidentifikasikan adanya gugus O-H, 

C-H aromatik, C-H alifatik, C=O, dan 

gugus C-O. Hasil uji toksisitas dengan 

metode BSLT pada ekstrak etil asetat 

dan fraksi hasil VLC (F4, F5, Fga,  F10,  

 

F11) daun N. oleander bersifat toksik 

dengan nilai LC50 < 1000 ppm. Selain 

itu, fraksi hasil VLC  ( F1, F2, F3) dan 

Fgc bersifat tidak toksik dengan nilai 

LC50  > 1000 ppm. 
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