UJI TOKSISITAS EKSTRAK DAUN Ficus benjamina L
TERHADAP Artemia salina Leach
DAN PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

SKRIPSI

Oleh:

FARIHAH
K 100040054

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SURAKARTA
2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, itulah sebabnya
upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal sangat diperlukan. Namun,
seiring dengan kemajuan zaman perkembangan ke arah modernisasi telah
menyebabkan terjadinya pergeseran berbagai macam penyakit (Budiyanto, 2002).
Pada awalnya, penggunaan tanaman sebagai obat didasari oleh pengalaman
turun-temurun. Selama ini obat tradisional terutama obat herbal dianggap cukup
manjur untuk mengobati berbagai penyakit, terutama oleh mereka yang telah
membuktikan khasiatnya. Meskipun demikian, rendahnya pengetahuan terhadap
kandungan senyawa obat menimbulkan keraguan pada mereka yang belum
membuktikannya (Mangan, 2003).
Penggunaan obat tradisional dalam pengobatan secara umum dinilai lebih
aman daripada pengobatan modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional
memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dibanding obat modern.
Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berdasarkan pengalaman telah
dimanfaatkan nenek moyang kita sejak zaman dahulu untuk memenuhi keperluan
hidupnya, antara lain untuk obat. Sampai saat ini pemanfaatan tumbuhan obat
sebagai obat tradisional masih dilakukan di samping obat-obat modern, bahkan
cenderung meningkat. Hal ini terlihat nyata sekali di daerah pedesaan, terlebih lagi
pada daerah terpencil yang jauh dari fasilitas modern. Sehingga untuk memenuhi
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kebutuhan akan obat penggunaan bahan-bahan nabati yang banyak terdapat
disekeliling pekarangan, sekeliling tempat tinggal, kemudian diramu sendiri dirumah
sendiri masing masing. Dengan demikian keperluan obat untuk pelayanan kesehatan
relatif murah dan dapat dipenuhi (Ganiswara, 1995).
Di Indonesia dikenal lebih dari 20000 jenis tumbuhan obat. Namun, baru
1000 jenis tanaman terdata dan baru sekitar 300 jenis yang sudah dimanfaatkan
untuk pengobatan tradisional. Salah satu tumbuhan yang telah dimanfaatkan adalah
Ficus benjamina L. Daunnya berkhasiat sebagai obat influenza, radang saluran napas
(bronkitis), batuk rejan (pertusis), malaria, radang usus akut, disentri, dan kejang
panas pada anak- anak (Anonim, 2008). Daun, akar dan

kulit batang Ficus

benjamina L mengandung beberapa senyawa kimia diantaranya saponin, flavonoid
dan polifenol (Hutapea, 1994). Senyawa flavonoid dalam tumbuhan banyak yang
memiliki aktivitas sebagai anti kanker seperti corylifolin dan neobavachalone yang
terkandung dalam buah masak Psoralea corylifolia L. Selain itu kandungan saponin
dalam akar Panax ginseng C.A salah satunya prostisol dapat menginduksi
pertumbuhan interferon dan mempunyai aktifitas sebagai antineoplastik (Dalimartha,
2004). Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap
tanaman Ficus benjamina L untuk mengetahui toksisitasnya terhadap Artemia salina
Leach. Dari peneitian ini diharapkan jika tanaman Ficus benjamina L ternyata toksik
dan ekstrak yang paling toksik diperiksa kandungan senyawa yang terdapat di
dalamnya dengan metode kromatografi lapis tipis maka dapat dilanjutkan uji
sitotoksik terhadap sel kanker.
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B. Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak kloroform, etil asetat dan etanol 70% daun Ficus benjamina L
mempunyai efek toksik terhadap Artemia salina Leach dan berapa harga LC50
nya?
2. Golongan senyawa apa yang terdapat dalam ekstrak yang paling toksik?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas ekstrak kloroform, etil
asetat dan etanol 70% daun Ficus benjamina L terhadap Artemia salina Leach dan
mengetahui golongan senyawa apa yang terdapat dalam ekstrak yang paling toksik.

D. Tinjauan Pustaka
1. Ficus benjamina L
a. Sistematika tanaman
Klasifikasi lengkap Ficus benjamina L adalah sebagai berikut :
Divisi

: Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae
Class

: Dicotyledonae

Ordo

: Urticales

Famili

: Moraceae

Genus

: Ficus

Spesies

: Ficus benjamina L
(Hutapea, 1994).
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b. Nama daerah
Tumbuhan Ficus benjamina L mempunyai nama berbeda di setiap daerah.
Daerah Sunda menyebut dengan nama caringin, Jawa menyebut beringin dan untuk
Melayu dikenal dengan nama waringin (Hutapea, 1994). Tanaman Ficus benjamina
L mempunyai sinonim Ficus retusa L. Var. Nitida (Thunb.) Miq. (Anonima, 2007).
c. Morfologi tanaman
Habitus berupa pohon, tinggi sekitar 20-25m batang tegak, bulat,
percabangan simpodial, permukaan kasar, pada batang tumbuh akar gantung
berwarna coklat kehitaman. Daun tunggal, bersilang berhadapan, lonjong, tepi rata,
ujung runcing, pangkal tumpul, panjang 3-6cm, lebar 2-4cm, bertangkai pendek,
pertulangan menyirip, hijau. Bunga tunggal, diketiak daun, tangkai silindris, kelopak
bentuk corong, hijau, benang sari dan putik halus, kuning, mahkota bulat, halus,
kuning kehijauan, buah buni, bulat, panjang 0,5-1cm, masih muda hijau setelah tua
merah, masak hitam. Biji bulat, keras, putih. Akar tunggang, berwarna coklat
(Hutapea, 1994).
d. Ekologi dan Penyebaran
Di kawasan tropis, Ficus benjamina L tersebar luas sering ditanam sebagai
tanaman pinggir jalan. Ia populer sebagai tanaman taman karena ketahanannya pada
keadaan yang kurang baik. Ficus benjamina L ini baik dibawah sinar matahari
langsung tetapi juga tahan di tempat teduh. Ia perlu disiram sedikit pada musim
panas dan hanya perlu dibiarkan begitu saja pada musim dingin. Apabila ditanam di
dalam rumah, ia mampu tumbuh besar dan perlu dipindahkan. Daunnya sensitif
terhadap pertukaran cahaya. Apabila dipindahkan, ia mungkin menggugurkan
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daunnya dan diganti dengan daun yang baru, karena menyesuaikan diri dengan
cahaya. Ia terlalu besar untuk tanaman rumah karena itu species ini hanya digunakan
sebagai tanaman pagar (Anonima, 2007).
e. Kandungan kimia
Daun, akar, dan kulit batang Ficus benjamina L mengandung flavonoid,
saponin, dan polifenol (Hutapea, 1994).

1) Flavonoid
Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Zat ini dapat
diekstraksi dengan etanol dan tetap ada dalam air setelah ekstrak ini dikocok dengan
petroleum eter . Flavonoid berupa senyawa fenol, karena itu warnanya berubah bila
ditambah basa atau amonia, jadi mereka mudah dideteksi pada kromatogram atau
dalam larutan.
Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan berpembuluh tetapi beberapa
kelas lebih tersebar daripada yang lainnya. Flavonoid terdapat dalam tumbuhan
sebagai campuran, jarang sekali dijumpai hanya flavonoid tunggal dalam jaringan
tumbuhan. Flavonoid dapat dipisahkan dengan cara kromatografi (Harborne, 1987).
Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar, dalam
tumbuhan dapat ditemukan dalam bentuk glikosida maupun aglikonnya. Aglikon
flavonoid yaitu flavonoid tanpa gula terikat yang terdapat dalam berbagai bentuk
struktur. Semuanya mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun
dalam konfigurasi C6-C3-C6 (Markham, 1988).
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2) Saponin
Saponin mempunyai bobot molekul dan polaritas tinggi. Dan isolasinya untuk
senyawa murni sulit. Sering saponin terbentuk sebagai campuran kompleks satu
dengan yang lainnya (Evans, 2002).
Pembentukan busa yang mantap sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau
waktu memekatkan ekstrak tumbuhan merupakan bukti yang jelas akan adanya
saponin. Sukar untuk memekatkan ekstrak alkohol air dengan baik, dan pada
konsentrasi rendah menyebabkan hemolisis darah. Uji saponin yang sederhana ialah
dengan mengocok ekstrak alkohol air dari tumbuhan dalam tabung reaksi dan
diperhatikan apakah ada terbentuk busa tahan lama pada permukaan cairan. Pada
beberapa tahun terakhir ini saponin tertentu menjadi penting karena dapat diperoleh
dari beberapa tumbuhan dengan hasil yang baik dan digunakan sebagai bahan baku
untuk sintesis hormon steroid banyak digunakan dalam bidang kesehatan (Robinson,
1995).
3) Polifenol
Polifenol adalah suatu zat kimia secara teoritis dapat melindungi dan
melawan beberapa masalah kesehatan pada umumnya dan terbukti berefek sebagai
anti penuaan. Polifenol beraksi sebagai anti oksidant. Polifenol melindungi sel tubuh
dari kerusakan akibat radikal bebas dan reaksi atom-atom yang merusak jaringan
tubuh. Polifenol dapat juga menutup aksi dari enzim sel kanker untuk pertumbuhan
dan dapat mendeaktifasi zat-zat yang dapat memicu pertumbuhan kanker (Anonimb,
2007).
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f. Manfaat tumbuhan
Daun Ficus benjamina L bermanfaat untuk mengatasi influenza, bronkitis,
pertusis, malaria, akut enteritis, disentri dan kejang panas pada anak (Anonim, 2008).

2. Metode Ekstraksi
Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat, belum mengalami
pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain dan biasanya berupa bahan telah
dikeringkan (Anonim, 1979).
Proses ekstraksi merupakan proses penarikan zat pokok yang diinginkan dari
bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut terpilih dimana zat tersebut larut.
Ekstrak adalah sediaan padat, pekat dan cair diperoleh dengan mengekstraksi zat
aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian
semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa
diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ansel,
1989). Metode penyarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi.
Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut
dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan
(kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah
dilakukan penyaringan maserasi pertama dan seterusnya (Anonim, 2000).
Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan
dengan cara merendam serbuk simplisia kedalam cairan penyari. Cairan penyari akan
menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif.
Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif

8

didalam dan diluar sel, maka cairan akan masuk ke cairan yang hipotonis sehingga
terjadi keseimbangan, didiamkan 5 hari atau tiap kali diganti pelarutnya. Maserasi
digunakan untuk penyarian simplisia yang tidak beracun. Keuntungan cara penyarian
ini adalah pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederahana serta mudah
diusahakan.
Pemilihan cairan penyari (ekstrahen) harus mempertimbangkan banyak
faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini yaitu murah dan
mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, dan selektif (hanya
menarik zat berkhasiat yang dikehendaki) serta tidak mempengaruhi zat utama yang
diperbolehkan oleh peraturan. Untuk penyarian ini Farmakope Indonesia menetapkan
bahwa sebagai cairan penyari adalah air etanol, etanol-air, atau eter (Anonim, 1986 ).

Cairan penyari yang digunakan dalam proses maserasi adalah :
a.) Etanol 70%
Etanol 70% adalah campuran dua bahan pelarut etanol dan air dengan kadar
etanol 70% (v/v). Etanol sangat selektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif
yang optimal. Dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil larut dalam cairan
pengekstraksi (Voigt,1994). Etanol dipertimbangkan sebagai cairan penyari karena
lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% keatas, tidak
beracun, netral, daya larutnya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala
perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat
untuk melarutkan alkaloida basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin,
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antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak, malam, tanin, dan
saponin hanya sedikit larut (Anonim, 1986).
b.) Kloroform
Kloroform sukar larut dalam air, dapat bercampur dengan etanol, eter,
benzen, heksana, lemak dan minyak menguap. Disimpan dalam wadah tertutup rapat
dan terlindung dari cahaya pada suhu tidak lebih dari 30° C (Anonim, 1995).
c.) Etil asetat
Etil asetat didapat dengan cara destilasi lambat campuran etil alkohol, asam
asetat dan asam sulfat. Cairan tidak berwarna, seperti aseton dan membakar. Dapat
bercampur dengan eter, alkohol, minyak lemak dan atsiri. Digunakan secara luas
dalam industri sebagai pelarut (Wilson and Gisvold, 1982).

3. Sitotoksisitas
Uji sitotoksik adalah uji toksisitas secara in vitro menggunakan kultur sel
yang digunakan untuk mengetahui adanya aktifitas antineoplastik dari suatu
senyawa. Penggunaan uji sitotoksisitas pada kultur sel merupakan salah satu cara
penetapan in vitro untuk mendapatkan obat sitotoksik. Sistem ini merupakan uji
kualitatif dengan cara menetapkan kematian sel.
Akhir-akhir ini uji sititoksik digunakan secara luas menggantikan uji
toksisitas secra in vitro yang menggunakan hewan. Ada beberapa alasan penggantian
uji toksistas yang menggunakan hewan dengan uji sitotoksik, antara lain uji
sitotoksik in vitro sebagai tahap awal mengembangkan obat baru, lebih ekonomis
daripada uji toksisitas menggunakan hewan. Keterbatasan model hewan untuk
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dikorelasikan hasilnya dengan manusia karena adanya perbedaan antar species. Hasil
uji sitotoksik dapat ditentukan nilai LC50 yang menunjukkan potensi suatu senyawa
sebagai sitostatik. (Freshney, 1986 cit Nugroho, 2004)
Uji toksisitas dengan hewan uji Artemia salina Leach atau Brine Shrimp Test
(BST) dapat digunakan sebagai uji pendahuluan pada penelitian yang mengarah uji
sitotoksik, karena ada kaitannya antara uji toksisitas akut dengan uji sitotoksik, yaitu
jika harga LC50 kurang dari 1000 µg/mL. Parameter yang digunakan untuk
menunjukkan adanya aktifitas biologi suatu senyawa pada Artemia salina adalah
kematian. Kriteria ketoksikan untuk harga LC50 dibedakan menjadi:
1. Toksik

(LC50<1000 µg/mL)

2. Tidak toksik (LC50>1000 µg/mL)
(Meyer et al., 1982 cit Wahyuni 2004).

4. Artemia salina Leach
a. Klasifikasi
Uraian tentang Artemia salina Leach adalah:
Kingdom

: Animal

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Crustacea

Sub kelas

: Branciopoda

Ordo

: Anostraca

Famili

: Artemidae
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Marga

: Artemia

Jenis

: Artemia salina Leach
(Bougis, 1979).

Artemia adalah sejenis udang-udangan primitif yang temasuk dalam filum
Arthropoda, mula-mula nama speciesnya Cancer salinus yang diberikan oleh
Linnaeus tahun 1778, tetapi kemudian diubah oleh Leach pada tahun 1819 menjadi
Artemia salina Leach (Bougis, 1979).
b. Lingkungan Hidup
Artemia ini hidup planktonik di perairan yang berkadar garam tinggi (antara
15-300 per mil). Suhu yang dikehendaki berkisar antara 26-31°C. pH antara 7.3-8.4
dan oksigen terlarut sekitar 3 mg/L. Keistimewaan Artemia sebagai plankton adalah
memiliki toleransi (kemampuan beradaptasi dan mempertahankan diri) pada kisaran
kadar garam yang sangat luas. Pada kadar garam yang sangat tinggi dimana tidak ada
satupun organisme lain mampu bertahan hidup, ternyata Artemia mampu
mentolerirnya. Artemia menjadi dewasa setelah berumur 14 hari. Artemia dewasa ini
bisa menghasilkan telur sebanyak 50-300 butir setiap 4-5 hari sekali. Lebih-lebih bila
kondisi lingkungan memungkinkan untuk melakukan perkawinan ovovivipar.
Dengan perkembangbiakan secara ovovivipar ini bisa menghasilkan individu baru
dalam waktu yang relatif lebih cepat sehingga jumlah nauphlius yang dihasilkan oleh
setiap individu bisa lebih banyak
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c. Morfologi Artemia salina Leach
Artemia diperdagangkan dalam bentuk telur istirahat yang disebut kista. Kista
ini dilihat dengan mata telanjang berbentuk bulat-bulatan kecil berwarna kelabu
kecoklatan dengan diameter sekitar 300 mikron, berat kering sekitar 3.6 µg.
Makanan Artemia terdiri atas ganggang renik, bakteri dan cendawan.
Dalam pemeliharaan makanan yang diberikan adalah: katul, padi, tepung
beras, tepung terigu, tepung kedelai dan ragi (Djarijah, 1995). Artemia hanya dapat
menelan makanan yang berukuran kecil yaitu kurang dari 50 mikron. Apabila
makanan lebih besar dari ukuran itu, makanan tidak akan tertelan karena Artemia
mengambil makanan dengan jalan menelannya bulat – bulat. Makanan yang akan
ditelan itu dikumpulkan dulu ke depan mulut dengan menggerak – gerakkan kakinya.
Gerakan kaki dilakukan terus-menerus hingga makanan akan terus bergerak masuk
ke dalam mulutnya. Selain untuk mengambil makanan, kakinya berfungsi sebagai
alat untuk bergerak dan bernafas (Mudjiman, 2006).
Ada beberapa tahapan proses penetasan Artemia ini yaitu tahap hidrasi, pecah
cangkang, dan tahap payung atau tahap pengeluaran. Tahap hidrasi terjadi
penyerapan air sehingga kista yang diawetkan dalam bentuk kering tersebut akan
menjadi bulat dan aktif bermetabolisme. Tahap selanjutnya adalah tahap pecah
cangkang dan disusul dengan tahap pecah payung yang terjadi beberapa saat sebelum
nauplius keluar dari cangkang (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Tahap penetasan
dapat dilihat pada Gambar 1

13

Gambar 1. Tahap Penetasan Artemia salina (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995)

Artemia yang baru menetas disebut dengan nauplius. Nauplius berwarna
orange, berbentuk bulat lonjong dengan panjang sekitar 400 mikron, lebar sekitar
170 mikron, dan berat 0,002 mg. Ukuran – ukuran tersebut sangat tergantung
berdasarkan strainnya. Nauplius mempunyai sepasang antenulla dan sepasang
antena. Antenulla berukuran lebih kecil dan pendek dibandingkan dengan antenna.
Selain itu, diantara antenulla terdapat bintik mata yang disebut dengan occellus.
Sepasang mandibula rudimenter terdapat dibelakang antenna. Sedangkan labrum
(semacam mulut) terdapat di bagian ventral. Morfologi nauplius di sajikan pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Morfologi Nauplius A.salina (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995)

Artemia dewasa biasanya berukuran panjang 8-10 mm yang ditandai dengan
adanya tangkai mata yang jelas terlihat pada kedua sisi bagian kepala, antenna
sebagai alat sensori, saluran pencernaan yang terlihat jelas dan 11 pasang
thorakopoda. Pada Artemia jantan, antenna berubah menjadi alat penjepit (mascular
grasper), sepasang penis terdapat di bagian belakang tubuh. Sedangkan pada Artemia
betina antenna mengalami penyusutan, sepasang indung telur atau ovari terdapat di
kedua sisi saluran pencernaan, di belakang thorakopoda. Telur yang sudah matang
akan disalurkan ke sepasang kantong telur atau uterus. Gambar 3 menyajikan
morfologi Artemia dewasa.
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Gambar 3. Morfologi Artemia Dewasa (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995)

Berdasarkan cara perkembangbiakannya, Artemia dibedakan menjadi 2
golongan yaitu jenis biseksual dan partenogenesis. Jenis biseksual tidak dapat
berkembangbiak

secara

partenogenesis.

Demikian

juga

sebaliknya,

jenis

partenogenetik tidak dapat berkembangbiak secara biseksual. Perkembangbiakan
pada jenis biseksual harus melalui proses perkawinan antara induk jantan dan induk
betina, sedangkan pada partenogenesis tidak. Perkembangbiakan biseksual ataupun
partenogenesis dapat terjadi secara ovovivipar maupun ovipar. Siklus hidup Artemia
seperti terlihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Siklus Hidup A.salina (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995)

d. Manfaat Artemia salina Leach.
Artemia salina Leach digunakan sebagai hewan uji dalam menentukan
ketoksikan suatu sari atau senyawa diwujudkan sebagai racun, metode ini dikenal
dengan BST (Brine Shrimp Test). Penelitian dengan Artemia salina Leach ini
sebelumnya telah digunakan dalam bermacam – macam uji hayati (Meyer et al.,
1982 cit Wahyuni 2004).
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5. Metode Brine Shrimp Test (BST)
Metode uji Brine Shrimp Test (BST) diperkenalkan oleh Meyer pada tahun
1982 yang digunakan untuk memantau adanya aktifitas farmakologi (terutama anti
kanker) dari suatu fraksi atau fraksi-fraksi tanaman. BST merupakan salah satu
metode skrining untuk menentukan ketoksikan dari suatu fraksi. Metode BST ini
mempunyai keunggulan: waktu pelaksanaan cepat, biaya relatif murah, praktis, tidak
memerlukan teknik aseptis, tidak memerlukan perawatan khusus, menggunakan
sampel relatif sedikit, tidak memerlukan serum hewan, hasil uji berkorelasi baik
dengan beberapa metode uji sitotoksik. Prinsip uji BST adalah menarik hubungan
antara konsentrasi larutan fraksi atau ekstrak terhadap respon kematian Artemia
salina (Wahyono, 2004).

6. Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan campuran senyawa dengan
menggunakan fase diam dan fase gerak lewat lapisan tipis. Lapisan tipis terdiri atas
bahan berbutir-butir (fase diam) di tempatkan pada penyangga berupa plat gelas,
logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan, berupa larutan,
ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). Setelah itu, pelat atau lapisan tipis di taruh
ke dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase
gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya,
senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985).
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Fase diam yang banyak digunakan adalah silika gel, tetapi lapisan dapat juga
dibuat dari aluminium oksida, kalsium hidroksida, pertukaran ion, magnesium
phosphat, poliakrilamida, polivinil pirolidon dan sellulose
(Harborne, 1987).
Fase gerak merupakan medium angkut dan terdiri atas satu atau lebih pelarut,
ia bergerak dalam fase diam yang merupakan suatu lapisan berpori, karena adanya
gaya kapiler. Pemilihan fase gerak ditinjau dari kemampuan mengelusi. Kerja elusi
ini bertambah secara paralel dengan bertambahnya tetapan dielektrik pelarut (Stahl,
1985). Pemilihan fase gerak tergantung pada faktor – faktor yang sama seperti dalam
pemisahan kromatografi kolom serapan. Sebaiknya menggunakan campuran pelarut
organik yang mempunyai polaritas serendah mungkin. Salah satu alasan daripada
penggunaan itu adalah mengurangkan serapan dari setiap komponen dari campuran
pelarut. Jika komponen – komponen yang mempunyai sifat polar yang tinggi
(terutama air) dalam campuran cukup akan merubah sistem menjadi partisi.
Campuran yang baik memberikan fase gerak yang mempunyai kekuatan bergerak
sedang, tetapi sebaiknya dicegah sejauh mungkin mencampur lebih dari dua
komponen, terutama karena campuran yang lebih kompleks cepat mengalami
perubahan fasa- fasa terhadap perubahan suhu. Kemurnian dari pelarut adalah lebih
penting dalam lapisan tipis daripada bentuk – bentuk kromatografi lain, karena disini
digunakan sejumlah materi yang sedikit (Sastrohamidjojo, 1991).
Pengembangan

adalah

proses

pemisahan

cuplikan

akibat

pelarut

mengembang naik dalam lapisan (Stahl, 1985). Pengembangan dilakukan dalam
bejana yang ruangannya jenuh dengan pelarut pengembang yang dituangkan
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sehingga kertas saring basah, dan tinggi pelarut pengembang tersebut dalam bejana
mencapai 1 cm dari dasarnya. Hasil pemeriksaan yang diperoleh setelah
pengembangan diidentifikasi dibawah lampu UV (254 dan 366 nm), ditandai ada
atau tidaknya fluoresensi. Jika tidak tampak dengan cara di atas maka dilakukan
dengan penyemprotan atau diuapi dengan pereaksi yang sesuai (Autherhoff and
Kovar, 1987).
Jarak pengembangan pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan angka
Rf atau hRf.

Rf =

Jarak bercak dari titik awal penotolan
Jarak yang ditempuh oleh fase gerak

Angka Rf berjangka antara 0.00-1.00 dan hanya dapat ditentukan dua
desimal. hRf adalah angka Rf dikalikan faktor seratus (h), menghasilkan nilai
berjarak 1 sampai 100 (Stahl, 1985).

E. Keterangan Empiris
Penelitian ini bersifat eksploratif, diharapkan akan memperoleh informasi
baru mengenai kemungkinan efek toksik ekstrak kloroform, etil asetat dan etanol
70% daun Ficus benjamina L

terhadap Artemia salina Leach dan mengetahui

golongan senyawa apa dalam ekstrak yang paling toksik.

