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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                  

A. Latar Belakang Masalah 

Pengetahuan tentang tumbuhan obat merupakan warisan budaya bangsa 

berdasarkan pengalaman secara turun temurun. Berbagai macam penyakit dan 

keluhan ringan  maupun berat dapat diobati  dengan memanfaatkan ramuan dari 

tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar pekarangan rumah, dan 

mudah dikerjakan oleh siapa saja dalam keadaan mendesak sekalipun, dengan 

hasil yang memuaskan (Thomas, 1989). 

Pemakaian obat tradisional mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk 

memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran jasmani (promotif), untuk 

mencegah penyakit, sebagai upaya pengobatan penyakit baik untuk pengobatan 

sendiri maupun orang lain, dan untuk memulihkan kesehatan (Anonim, 2000) 

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 daripada obat modern. 

Keberadaan pengobatan tradisional Indonesia saat ini dikhawatirkan  hilang 

karena pengobatan  tradisional yang dianggap tidak rasional karena tidak 

dilakukannya uji klinis terhadap obat tradisional. Peranan pengobatan tradisional 

dapat ditingkatkan, dengan adanya upaya pengenalan, penelitian, pengujian, dan 

pengembangan khasiat dan keamanan suatu tumbuhan berkhasiat. Untuk itu, harus 

dilakukan uji klinis untuk mengembangkan obat tradisional (Wijayakusuma, 

2000). 
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Ficus septica Burm.f atau dikenal dengan nama awar-awar adalah salah satu 

anggota famili Moraceae yang mengandung senyawa saponin, flavonoid alkaloid, 

tanin, dan polifenol (Hutapea dan Syamsuhidayat, 1991). Tumbuhan awar-awar 

(Ficus septica Burm.f) secara empiris digunakan sebagai obat penyakit kulit, 

radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit asma (Sudarsono dan Didik, 

2002).  

Uji toksisitas ekstrak daun awar-awar (Ficus septica.Burm.f) terhadap 

Artemia salina merupakan penelitian pendahuluan dalam menemukan senyawa 

yang diharapkan dalam perkembangan selanjutnya dapat digunakan sebagai 

antikanker. 

Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) merupakan metode yang sering 

digunakan untuk skrining awal terhadap senyawa aktif yang terkandung dalam 

ekstrak tumbuhan, karena murah, cepat dan dapat dipercaya (Meyer et al cit 

Wahyuni, 2002).  

Dengan metode ini akan diperoleh nilai LC50 (Lethal Concentration 50%) 

yang dihitung berdasarkan pengaruh senyawa alam tersebut terhadap kematian 

brine shrimp Artemia salina Leach. 

Dari pengujian brine shrimp diharapkan akan diketahui ketoksikan dari daun 

Ficus septica. Burm.f. Hasil uji dinyatakan toksik terhadap Artemia salina bila 

ekstrak tumbuhan tersebut memiliki LC50 � 1000 ìg/mL (Meyer et al cit 

Wahyuni, 2002). Kemudian ekstrak yang paling toksik diperiksa kandungan 

senyawa yang ada didalamnya dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis. 
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B. Perumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah toksisitas ekstrak kloroform, etil asetat dan etanol dari daun 

awar-awar toksik terhadap Artemia salina Leach ?  

2.  Golongan senyawa apakah yang terdapat dalam ekstrak yang paling toksik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ketoksikan dari ekstrak 

kloroform, etil asetat, dan etanol daun awar-awar (Ficus septica .Burm. f) dengan 

menghitung LC50 terhadap Artemia salina Leach serta untuk mengetahui 

golongan senyawa apakah yang terdapat di dalam ekstrak yang paling aktif 

dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Kedudukan tanaman awar-awar (Ficus septica. Burm. f) dalam ilmu urutan 

sistematika tumbuh-tumbuhan sebagai berikut : 

1. Tanaman Awar-awar (Ficus septica. Burm.f) 

 a. Klasifikasi 

Divisi         :  Spermatophyta 

Sub divisi  :  Angiospermae 

Classis   :  Dicotyledonae 

Ordo      :  Urticales 

Famili         :  Moraceae 
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Genus      :  Ficus  

Spesies :  Ficus septica. Burm. f                                

(Hutapea dan Syamsuhidayat, 1991) 

b. Nama daerah 

Jawa : Ki ciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa tengah ), Barabar 

                          ( Madura)                                                                               

Bali   : Awak-awak 

Sulawesi : Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makasar)                                                   

Maluku : Babu lutu (Halmahera), Tagatalo (Ternate), Awar-awar 

(Ambon) 

(Hutapea dan Syamsuhidayat, 1991) 

c. Morfologi tanaman 

Perdu tinggi lebih kurang 1-5 meter. Ranting bulat silindris, berongga, 

gundul. Daun penumpu tunggal, besar, sangat rucing. Daun berseling atau 

berhadapan, bertangkai 2,5-5 cm, helaian daun oval atau oval bulat telur, dengan 

pangkal membulat dan ujung menyempit, cukup tumpul, tepi rata, 9-30 kali 9-16 

cm, daun bagian atas berwarna hijau tua mengkilat, dengan banyak bintik-bintik 

pucat, bagian bawah hijau muda, sisi kiri-kanan tulang daun tengah dengan 6-12 

tulang daun samping. Tulang daun kedua belah sisi menyolok karena warnanya yang 

pucat. Buah periuk berpasangan, bertangkai pendek, pada pangkalnya dengan 3 daun 

pelindung, hijau muda atau hijau abu-abu, diameter ± 1,5 cm, pada beberapa tanaman ada 

bunga jantan dan bunga gal, pada yang lain bunga betina. Banyak di dapat di hutan, rimba, 

semak, di tepi jalan (Steenis, 2005). 
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d. Ekologi dan Penyebaran 

Tanaman awar-awar termasuk dalam famili Moraceae dalam nama daerah 

jawa Barat (Sunda) dikenal dengan nama ”ki ciyat”. Tumbuhan ini merupakan 

pohon atau pohon perdu, dan tumbuhan ini banyak ditemukan di Jawa, Madura, 

Sulawesi, serta tumbuhan ini banyak tumbuh pada daerah dengan ketinggian 1 - 

1200 diatas permukaan laut. Tumbuhan awar-awar (Ficus septica, Burm f.) 

banyak ditemukan secara liar di tepi jalan, semak belukar dan  hutan terbuka 

(Anonimb, 1987). 

e. Kegunaan  

Manfaat daun Awar-awar untuk terapi, antara lain sebagai obat penyakit 

kulit, radang usus buntu, mengatasi bisul, mengatasi gigitan ular berbisa dan sesak 

nafas. Sedangkan akar digunakan sebagai penawar racun (ikan), penanggulangan 

asma. Getahnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak-bengkak dan kepala 

pusing. Buahnya biasa digunakan sebagai pencahar (Sudarsono dan Didik, 2002). 

f. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia pada daun, buah, dan akar Ficus septica adalah saponin 

dan flavonoid, disamping itu buahnya, mengandung alkaloid dan tanin, sedangkan 

akarnya mengandung senyawa polifenol (Hutapea dan Syamsuhidayat, 1991).  

Saponin, merupakan senyawa aktif permukaan yang kuat dan menimbulkan 

busa jika dikocok dalam air serta pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan 

 hemolisis sel darah merah. Saponin bersifat polar maka dapat larut dalam air dan 

etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Robinson, 1995).  
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Flavonoid, umumnya terdapat dalam tumbuhan, terikat pada gula sebagai 

glikosida dan aglikon flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan 

dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida flavonoid terutama berupa senyawa 

yang larut dalam air.  

Tanin, merupakan sejenis kandungan tumbuhan yang bersifat fenol, 

mempunyai sifat khelat dan mempunyai kemampuan menyamak kulit. Tanin 

dapat digunakan sebagai pertahanan tumbuhan dan menghambat pertumbuhan 

tumor (Harbone, 1987). 

Fenol, dan glikosida fenolik dengan beberapa jenis yang berbeda tersebar 

luas dalam alam dan ditemukan dalam banyak golongan dari komponen alam 

yang mempunyai unit aromatik. Beberapa golongan bahan polimer penting dalam 

tumbuhan (lignin, melanin, tanin) merupakan senyawa polifenol (Harbone, 1987). 

 

2. Metode penyarian simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain dan biasanya berupa 

bahan yang telah dikeringkan (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya 

matahari langsung (Anonim, 1979). 

Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif yang semula 

berada di dalam sel setelah mengalami pembasahan oleh cairan penyari, zat aktif 

yang terlarut pada cairan penyari akan keluar dari dinding sel. Pada umumnya 

penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 
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dengan pelarut semakin luas. Meskipun demikian tingkat kehalusan yang sangat 

tinggi dari simplisia tidak menguntungkan. Simplisia yang terlalu halus akan 

memberikan kesulitan dalam proses penyarian hal ini nampak pada proses 

perkolasi, bila serbuknya terlalu halus cairan tidak dapat turun. Ini disebabkan 

karena serbuknya terlalu halus sehingga ruang antar sel berkurang sehingga cairan 

tidak dapat turun (Anonim, 1986). 

Selain derajat kehalusan serbuk simplisia, penyarian juga dipengaruhi oleh 

cairan penyari. Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Cairan penyari yang baik haruslah memenuhi kriteria yakni murah dan mudah 

diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tak mudah menguap, 

selektif, tidak mempengaruhi zat berkhasiat dan diperbolehkan oleh peraturan 

(Anonim, 1986). 

Dalam proses penyarian dikenal beberapa metode antara lain infundasi, 

maserasi, perkolasi dan soxhletasi.  

a. Infundasi 

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infusa 

adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 

900C selama 15 menit. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak 

stabil dan mudah tercemar oleh kapang dan kuman (Anonim, 1986).  

b. Maserasi  

Maserasi merupakan cara penyarian sederhana, yang dilakukan dengan 

cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 
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menembus dinding sel dan masuk ke dalam ronga sel yang mengandung zat 

aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan 

zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak 

keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara : 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian 

dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari 

dienaptuangkan. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan 

diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, 

dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. kemudian 

endapan dipisahkan (Anonim, 1986). 

Maserasi dapat dilakukan dalam beberapa modifikasi antara lain digesti, 

maserasi dengan pengaduk kontinyu, penyarian kembali (remaserasi), maserassi 

melingkar, dan maserasi melingkar bertingkat. 

c. Perkolasi  

Perkolasi merupakan cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Serbuk simplisia 

ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat 

berpori. Etanol akan menghasilkan bahan aktif yang optimal dimana bahan 

pengganggu dalam skala kecil yang turut dalam cairan pengekstraksi. Perkolasi 

dihentikan kalau cairan ekstrak telah menjadi jernih (Anonim, 1986). 
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d. Soxhletasi 

Merupakan metode penyarian berkesinambungan yang dilakukan dengan 

cara cairan penyari diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung  

dengan dibungkus kertas saring. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. 

Uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa samping (sifon), kemudian 

diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan penyari menetes ke tabung 

yang berisi serbuk simplisia, kemudian melarutkan zat aktif dalam serbuk 

simplisia (Anonim, 1986).  

 

3.  Cairan Penyari 

Pelarut atau campuran pelarut dalam ekstrak disebut menstruum. 

Pemilihan menstruum yang akan digunakan dalam ekstraksi dari bahan mentah 

obat tertentu berdasarkan pada daya larut zat aktif dan zat tidak aktif serta zat 

yang tidak diinginkan, juga tergantung pada tipe preparat farmasi, yang 

diperlukan (Ansel, 1989). Pada proses ini macam-macam penyari yang digunakan  

a.   Kloroform 

Kloroform adalah suatu pelarut semipolar, yang mempunyai pemerian cairan 

jernih, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau kloroform, mendidih pada suhu 

kurang lebih 610C dan dipengaruhi oleh cahaya. Kloroform sukar larut dalam air, dan 

dapat bercampur dengan etanol dengan eter, benzena dan heksana. Kloroform dapat 

digunakan sebagai pelarut untuk lemak, resin dan merupakan penyari alkaloid yang 

baik (Wilson dan Giavold, 1982). 
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b. Etil Asetat 

Etil asetat merupakan cairan tidak berwarna dengan bau khas (Anonim, 

1979), rasa aneh, seperti aseton dan membakar. Etil asetat didapat secara 

destilasi lambat campuran etil alkohol, asam asetat dan asam sulfat. 

Berdasarkan kelarutannya, etil asetat dapat larut dalam eter, alkohol, minyak 

lemak dan minyak atsiri. 

c. Etanol 70% 

 Etanol 70% adalah campuran bahan pelarut yang berlainan dari 

campuran etanol air. Etanol 70% dapat menghasilkan suatu bahan aktif yang 

optimal, dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan 

pengekstraksi (Voigt, 1994). Etanol 70% merupakan pelarut polar yang dapat 

melarutkan alkaloid basa, minyak menguap yang tidak larut dalam pelarut non 

polar, glikosida, kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, klorofil, tanin, 

saponin. 

 

4.  Toksisitas  

Uji toksisitas dimaksudkan adalah untuk memaparkan adanya efek 

toksik dan untuk meneliti batas keamanan dalam kaitannya dengan adanya 

suatu cara kuantitatif yang bermanfaat untuk menyatakan tingkat bahaya suatu 

zat (Cassaret and Doull’s, 1975). 

Uji toksisitas sendiri dibagi menjadi 2 golongan yaitu uji toksisitas khas 

dan uji toksisitas tidak khas (Loomis, 1978). Uji ketoksikan tidak khas 
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dirancang untuk mengevaluasi seluruh efek umum suatu senyawa pada hewan 

uji, termasuk dalam uji ini adalah uji toksisitas akut, uji toksisitas subkonis, 

dan uji toksisitas kronis, sedangkan uji toksisitas khas dirancang untuk 

mengevaluasi dengan rinci tipe toksisitas spesifik. Uji toksisitas khas meliputi 

potensiasi teratogenik, mutagenik dan karsinogenik (Donatus,1990).  

Efek akhir diwujudkan sebagai adanya respon yang menyeluruh atau 

sama sekali tidak ada respon, seperti halnya dengan matinya suatu mekanisme 

biologi dan kadar minimum tidak menimbulkan efek, maka harus terdapat 

suatu kisaran kadar zat kimia itu akan memberikan suatu efek bertingkat. 

Dosisnya ditingkatkan sampai pada akhirnya ditemukan suatu konsentrasi 

yang tinggi bila diberikan akan mematikan seluruh hewan uji dalam 

kelompok, sebagai akibat perlakuan zat kimia. Satu-satunya pengamatan yang 

dilakukan dalam percobaan uji toksisitas hanyalah adanya hewan uji yang 

mati atau yang hidup di mana kematian merupakan salah satu perantara 

beberapa kriteria toksisitas, salah satu caranya menggunakan dosis maksimal, 

kemudian dicatat harga LD50 (Lethal Dose 50%). untuk mengukur kematian 

hewan uji (Cassaret and Doull’s, 1975). 

 

5. Artemia salina Leach 

Hewan uji yang digunakan dalam metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) ini adalah Artemia salina Leach oleh Linnaeus, Artemia diberi nama  

Cancer salinus, kemudian pada tahun 1819 diubah menjadi Artemia salina 

oleh Leach (Mujiman, 1995). 
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a. Klasifikasi 

Artemia merupakan kelompok udang-udangan yang diklasifikasikan   

sebagai berikut  : 

Kingdom       :  Animalia 

Subkingdom    :  Metazoa 

Phylum           :  Arthropoda 

Subphylum     :  Mandibulata 

Classis                    :  Crustacea 

Subclassis       :  Branchiopoda 

Ordo               :  Anostraca 

Famili             :  Artemiidae 

Genus             :  Artemia 

Spesies           :  Artemia salina Leach 

b. Lingkungan Hidup 

Artemia hidup planktonik di perairan yang berkadar garam tinggi (antara 

15 - 300 permil). Suhu yang dikehendaki berkisar antara 25-300 C, oksigen 

terlarut sekitar 3 mg/L dan pH antara 7,5-8,5. Sebagai plankton Artemia salina 

tidak dapat mempertahankan diri terhadap pemangsaan musuh-musuhnya 

sebab tidak mempunyai alat ataupun cara untuk membela diri. Satu-satunya 

cara untuk menghindarkan diri dari pemangsaan adalah lingkungan hidup 

yang berkadar garam tinggi, sebab pada kadar garam yang tinggi tersebut, 

pemangsanya pada umumnya sudah tidak dapat hidup lagi. 

c. Morfologi 

Artemia dewasa dapat mencapai panjang antara 1- 2 cm dengan berat 

badan sekitar 10 mg. Anak yang baru menetas (Nauplius instar I) panjang 

sekitar 0,4 mm dengan berat badan sekitar 15 mikrogram. Nauplius instar II 
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panjangnya sekitar 0,6 mm, sedangkan nauplius instar III sudah sepanjang 0,7 

mm. Telur yang masih bercangkang bergaris tengah sekitar 300 mikron 

dengan berat sekitar 3,65 mikrogram. Sedangkan telur yang telah 

didekaptulasi garis tengahnya sekitar 210 mikron (Mujiman, 1995). Pada 

Artemia dewasa, biasanya ditandai dengan adanya tangkai mata yang jelas 

terlihat pada kedua sisi bagian kepala, antenna sebagai alat sensori Morfologi 

Artemia salina disajikan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Morfologi Artemia salina Leach (Isnansetyo, 1995) 

Keterangan: 

    1. Mata nauplius 

    2. Antennula 

    3. Antena 

    4. Calon thoracopoda 

    5. Saluran pencernaan 

    6. Mandibula 

d. Siklus hidup dan perkembangbiakan  

Artemia berkembang biak secara biseksual dan beberapa jenis lainya 

secara parthenogenesis. Artemia dengan jenis biseksual tidak dapat 

berkembang biak secara parthenogenesis dan jenis parthenogenesis tidak dapat 
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berkembang biak secara biseksual. Perkembangbiakan pada jenis biseksual 

harus melalui proses perkawinan antara induk betina dan induk jantan. 

Sedangkan jenis parthenogenesis tidak ada perkawinan, karena memang tidak 

ada pejantannya, jadi betinannya akan beranak dengan sendirinya tanpa kawin 

(Mujiman, 1995). 

Perkembangbiakan baik pada biseksual maupun pada parthenogenesis, 

keduanya dapat terjadi secara ovovivipar maupun ovipar. Pada ovovivipar 

yang keluar dari induknya itu sudah berupa anak (burayak) yang dinamakan 

nauplius. Jadi sudah langsung hidup sebagai Artemia muda. Sedangkan pada 

cara ovipar, yang keluar dari induknya berupa telur yang bercangkang tebal, 

yang dinamakan siste. Untuk menjadi anak (burayak) masih harus melalui 

proses penetasan terlebih dahulu. Ovoviviparitas biasanya terjadi apabila 

keadaan lingkungannya cukup baik, dengan kadar garam 150 permil dan 

kandungan oksigenya cukup. Sedangkan ovoparitas akan terjadi apabila 

keadaan lingkungan memburuk, dengan kadar garam lebih dari 150 permil dan 

kandungan oksigennya rendah. 

Artemia dewasa dapat hidup sampai 6 bulan, sementara induk-induk 

betinanya akan beranak atau bertelur setiap 4 - 5 hari sekali. Setiap kali dapat 

dihasilkan 50-300 ekor anak atau 50-300 butir telur. Anak- anak Artemia 

sudah menjadi dewasa setelah berumur 14 hari.  

Oleh karena itu, apabila keadaan lingkungannya cukup baik, Artemia 

akan berkembang biak secara cepat melalui ovoviviparitas. Dengan demikian 

maka jumlahnya akan cepat sekali bertambah  banyak (Mujiman, 1995). 

Siklus hidup Artemia seperti terlihat pada gambar 2. 
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Gambar 2.Siklus hidup Artemia salina Leach (Mujiman, 1995) 

d. Penetasan Telur Artemia  

Telur yang siap menetas berwarna coklat keabu-abuan. Untuk media 

penetasan dapat digunakan air laut biasa (kadar garam ± 30 permil). Tapi 

untuk mencapai hasil penetasan yang lebih baik, kita perlu menggunakan air 

berkadar garam 5 permil. Ini dapat dibuat dengan mengencerkan air laut 

dengan air tawar. 

Sebelum ditetaskan telur-telur tersebut perlu dicuci terlebih dahulu, 

yakni dengan direndam di dalam air tawar selama 1 jam, baru kemudian 

dimasukan dalam wadah penetasan. Suhu air yang baik selama proses 

penetasan adalah antara 25-300C. Sedangkan kadar oksigennya harus lebih 

dari 2 mg/L. Untuk merangsang proses penetasannya media penetasan tersebut 

perlu disinari dengan lampu yang dipasang di samping wadah. Dalam waktu 

24-36 jam setelah pemasukan telur, biasanya telur-telur itu sudah menetas 

menjadi anak Artemia yang dinamakan nauplius (Mujiman, 1995). Ada 
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beberapa tahapan proses penetasan Artemia ini yaitu tahap hidrasi, tahap 

pecah cangkang, dan tahap payung atau tahap pengeluaran. Untuk 

menngetahui tahap penetasan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahap penetasan Artemia salina Leach (Mujiman, 1995) 

  

6.  Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi adalah metode pemisahan campuran senyawa 

menggunakan fase diam dan fase gerak. Kromatografi Lapis Tipis adalah 

pemisahan campuran senyawa menggunakan fase diam dan fase gerak dengan 

alat lapis tipis. Campuran yang akan dipisah berupa larutan yang ditotolkan 

sebagai bercak atau pita. Setelah plat diletakan dalam bejana tertutup rapat 

yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), terjadi pemisahan 

selama perambatan kapiler (Stahl, 1985). KLT merupakan kromatografi 

serapan, tetapi dapat juga merupakan kromatografi partisi karena bahan 

penyerap telah dilapisi air oleh udara (Sujadi, 1988). 

Kromatografi merupakan metode pemisahan yang cepat, dan mudah 
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dilakukan hanya membutuhkan penyerap dan jumlah cuplikan yang sangat 

sedikit dan dapat diperoleh pemisahan yang lebih baik (Sastrohamidjojo, 

2002). 

a.  Fase diam 

Fase diam yang digunakan dalam KLT mirip dengan penyerap untuk 

kromatografi kolom, lapisan penyerap dan homogenitas penyerap sangat 

berpengaruh dalam proses pemisahan, sebab daya lekat pada pendukung 

sangat tergantung oleh kedua sifat tersebut. Besar partikel yang biasa 

digunakan adalah 1-25 mikron. Partikel yang butirannya sangat kasar tidak 

akan memberikan hasil yang memuaskan, oleh karena itu salah satu cara 

untuk menaikan hasil pemisahan adalah menggunakan penyerap dengan 

butiran yang halus (Sastrohamidjojo, 2002).  

b. Fase gerak 

Fase gerak adalah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Fase ini bergerak di dalam fase diam karena adanya gaya kapiler 

(Stahl, 1985) Jika sebagai fase gerak digunakan sistem pelarut campuran, 

sebaiknya menggunakan campuran pelarut organik yang mempunyai polaritas  

serendah mungkin. Salah satu alasan dari pada penggunaan itu adalah 

mengurangkan serapan dari setiap komponen dari campuran pelarut. 

c. Metode Identifikasi 

Terdapat berbagai kemungkinan untuk deteksi senyawa berwarna pada 

kromatogram. Deteksi paling sederhana adalah jika senyawa menunjukan 
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penyerapan di daerah UV lamp gelombang pendek (254 nm) atau jika 

senyawa itu dapat dieksitasi ke flouroresensi radiasi UV gelombang pendek 

dan atau gelombang panjang (365 nm). Identifikasi senyawa dalam 

kromatogram biasanya dengan menggunakan harga Rf yang didefinisikan 

sebagai :  

   Rf =  
awal titik darigerak  fase terdepan garisJarak 

 awal titik dari awalbercak pusat k Jarak titi
 

Harga Rf merupakan parameter karakteristik KLT (Stahl, 1985). Harga Rf 

merupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatografi dan 

pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik reprodusibel (Stahl, 

1985). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan noda dalam KLT dapat 

mempengaruhi harga Rf, antara lain: 

1) Sifat dari penyerap dan derajat aktifitasnya  

2) Tebal dan kerataan lapisan penyerap  

3) Pelarut fase gerak 

4) Derajat kejenuhan  

5) Jumlah cuplikan  

6) Suhu dan kesetimbangan   (Sastrohamidjojo, 2002) 

 

7. Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) 

Artemia salina Leach, merupakan sejenis udang-udangan yang hidup 

planktonik di perairan laut yang salinitasnya tinggi. Artemia salina Leach 
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merupakan salah satu organisme yang digunakan dalam metode skrining untuk 

menentukan toksisitas suatu senyawa (Meyer et al cit Wahyuni, 2002).  

Uji toksisitas dengan menggunakan Brine Shrimp Letality Test ini dapat 

ditentukan dari jumlah kematian brine shrimp  Artemia salina akibat pengaruh 

ekstrak atau senyawa bahan alam dengan konsentrasi tertentu yang dinyatakan 

dalam LC50.. Nilai LC50 merupakan angka yang menunjukan konsentrasi 

ekstrak yang dapat menyebabkan kematian sebesar 50 % dari jumlah hewan 

uji. Hasil uji dinyatakan toksik terhadap Artemia apabila ekstrak tumbuhan 

tersebut memiliki LC50 � 1000 ìg/mL (Meyer et al cit Wahyuni, 2002).  

Sifat toksisitas dari suatu senyawa dapat diasosiasikan sebagai aktifitas 

antikanker, namun dalam metode Brine Shrimp Lethality Test ini tidak 

spesifik untuk mendeteksi senyawa antikanker. Oleh karena itu, setelah uji 

toksisitas dengan menggunakan Brine Shrimp Lethality Test perlu dilakukan 

uji sitotoksisitas. Sehingga uji dengan metode BST ini merupakan uji awal 

untuk mengetahui senyawa yang memiliki potensi atau tidak sebagai 

antikanker. 

Keuntungan dari metode Brine Shrimp Lethality Test antara lain cepat hanya 

membutuhkan waktu pengamatan selama 24 jam, murah, merupakan metode yang 

sederhana, hanya dibutuhkan sampel yang sangat sedikit, selain itu dalam 

pelaksanaannya tidak membutuhkan keahlian khusus (Meyer et al cit Wahyuni, 

2002).  
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E. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan adanya efek toksik ekstrak daun awar-awar 

(Ficus septica. Burm.f) terhadap Artemia salina Leach dan profil Kromatografi 

Lapis Tipis kandungan senyawa yang ada dalam ekstrak yang paling toksik.  




