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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat tradisional atau jamu di masyarakat merupakan suatu 

kenyataan yang bersifat empirik, untuk mencapai kesembuhan atau pemeliharaan dan 

peningkatan taraf kesehatan serta warisan turun menurun, dan tidak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat tanpa dibuktikan secara ilmiah. Obat tradisional Indonesia, 

yang merupakan warisan budaya dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan 

bangsa Indonesia, diinginkan untuk dapat dipakai dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Untuk itu harus sesuai dengan kaidah pelayanan kesehatan yaitu secara medis harus 

dapat dipertanggungjawabkan. Guna mencapai hal itu perlu dilakukan pengujian 

ilmiah tentang khasiat, keamanan, dan standar kualitas. Perkembangan tuntutan 

kebutuhan pemakaian obat tradisional dirasa semakin nyata, selain menyangkut 

aspek kesehatan juga berkaitan dengan potensi ekonomi (Anonima, 2000). 

Tanaman-tanaman berkhasiat obat ditelaah dan dipelajari secara ilmiah, 

hasilnyapun mendukung bahwa tanaman obat memang memiliki kandungan zat-zat 

atau senyawa yang secara klinis terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Muchlisah, 

2001). 

Pohon Elo (Ficus racemosa L) secara empiris daun dan buahnya dapat 

berkhasiat sebagai obat diare (Hutapea, 1997). Pada suatu penelitian disebutkan 

bahwa daun Ficus racemosa L memiliki aktifitas sebagai hepatoprotektor pada tikus 

yang diinduksi dengan injeksi karbon tetraklorida (Anonim, 1998). Ekstrak etanol 
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dan ekstrak air dari kulit kayu Ficus racemosa L berpotensi sebagai antioksidan 

(Anonim, 2007). Pohon Elo (Ficus racemosa L) termasuk kelompok beringin-

beringinan yang merupakan salah satu anggota famili Moraceae, daunnya 

mengandung senyawa alkaloid, saponin, dan flavonoid (Hutapea, 1997). Daun Ficus 

racemosa L diindikasikan memiliki kandungan senyawa yang bersifat toksik berupa 

senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid dalam tumbuhan banyak yang memiliki aktifitas 

antikanker seperti senyawa vincristine dan vinblastine yang terkandung dalam herba 

Catharanthus roseus L (Dalimartha, 2004). Oleh karenanya perlu dilakukan uji 

pendahuluan untuk membuktikan toksisitas senyawa yang terkandung dalam 

tumbuhan tersebut. Uji pendahuluan toksisitas digunakan untuk  skrining awal 

senyawa  sitotoksik (anti kanker). 

Prinsip suatu tanaman dapat digunakan sebagai antikanker yaitu bila tanaman 

tersebut mengandung senyawa sitotoksik. Brine Shrimp Test merupakan salah satu 

metode untuk skrining terhadap senyawa sitotoksik dengan menggunakan Artemia 

salina Leach. Metode ini banyak digunakan karena memiliki keunggulan antara lain: 

cepat, mudah, realibel dan murah. Berdasarkan laporan Meyer, 1982 ternyata 

senyawa-senyawa yang memiliki efek sitotoksik juga dapat dideteksi dengan metode 

Brine Shrimp Test (BST). Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dalam 

rangka menemukan senyawa sitotoksik dan diharapkan dalam pengembangan 

selanjutnya dapat digunakan sebagai obat antikanker. 

Senyawa toksik pada BST kemungkinan bersifat sitotoksik dan dapat 

dikembangkan lebih jauh untuk pengobatan antikanker. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun Ficus racemosa L memiliki 

efek toksik terhadap Artemia salina Leach dan berapa nilai LC50? 

2. Golongan senyawa apa yang terdapat dalam ekstrak daun Ficus racemosa L yang 

paling toksik terhadap Artemia salina Leach? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas ekstrak kloroform, etil 

asetat, dan etanol daun Ficus racemosa L terhadap Artemia salina Leach serta 

mendeteksi golongan senyawa apa yang terdapat dalam ekstrak yang paling bersifat 

toksik. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tumbuhan 

Ficus racemosa L dalam ilmu sistematika tumbuh-tumbuhan mempunyai 

kedudukan sebagai berikut: 

Klasifikasi 

Divisio  Spermatophyta 

Sub divisio  Angiospermae 

Classis  Dicotyledonae 

Ordo  Urticales 

Famili  Moraceae 
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Genus  Ficus 

Species  Ficus racemosa L 

Sinonim  Ficus glomerata Roxb, Ficus lucescens Bl. 

Nama umum/dagang   Elo 

Nama daerah  Loawa  (Sunda), Elo (Jawa), Arah (Madura) 

Deskripsi 

Habitus  Pohon, tinggi ± 17 m. 

Batang   Berkayu, tegak, bulat, percabangan simpodial, coklat. 

Daun Tunggal, lonjong, panjang ± 7,5 cm, lebar ± 2,5 cm, 

ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, pertulangan 

menyirip, tangkai silindris, panjang  ± 2,5 cm, coklat 

kehijauan, hijau. 

Bunga Majemuk, bentuk tandan, terdapat bunga jantan dan 

bunga betina serta bunga yang steril, benang sari dan 

putik kecil, merah. 

Buah   Buni, bulat, diameter ± 6 cm, merah. 

Biji    Bulat, kecil, putih. 

Akar   Tunggang, coklat. 

Khasiat 

Daun dan buah Ficus racemosa berkhasiat sebagai obat sakit diare. Untuk 

obat diare dipakai ±15 gram daun segar, dicuci, direbus dengan 2 gelas air sampai 

airnya tinggal setengah, didinginkan dan disaring. Hasil saringan diminum dua kali 

sehari sama banyak pagi dan sore. 
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Kandungan kimia 

Daun, buah dan akar Ficus racemosa L mengandung saponin, disamping itu 

buah dan akarnya juga mengandung polifenol serta daunnya mengandung alkaloida 

dan flavonoida (Hutapea, 1997). 

a. Senyawa saponin. 

 Saponin adalah glikosida triterpen dan sterol telah terdeteksi lebih dari 90 

suku tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif menurunkan tegangan permukaan 

dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya 

membentuk busa, menghemolisis sel darah (Harbone, 1987). Saponin mempunyai 

rasa yang sangat  pahit menusuk, biasanya menyebabkan bersin atau iritasi terhadap 

selaput lendir, bersifat toksik terhadap hewan, bersifat hemolitik, saponin sering 

digunakan sebagai detergen, meningkatkan absorbsi diuretika serta merangsang kerja 

ginjal (Harbone, 1987). 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). 

b. Senyawa flavonoid.  

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yaitu senyawa-

senyawa dengan cincin aromatik yang mengandung satu atau dua substituen 

hidroksil. Bentuk struktur aglikon  flavonoid dari berbagai tumbuhan bermacam-

macam, semuanya mengandung 15 atom karbon sebagai struktur intinya. Tersusun 

dalam konfigurasi C6-C3-C6 yaitu cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 

karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga (Markham, 1988). 
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Aglikon flavonoid tergolong dalam golongan senyawa fenol yaitu bersifat agak asam 

sehingga dapat larut dalam basa. Flavonoid bersifat polar sehingga dapat larut dalam 

etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, dan air 

karena memiliki mempunyai gugus gula. Flavonoid dengan gula pasangannya 

menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air, dengan demikian campuran 

pelarut diatas dengan air, merupakan pelarut kurang polar seperti isoflavon, flavonon, 

flavon, dan flavanol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut 

non polar seperti eter dan kloroform (Markham, 1988). Flavonoid merupakan 

senyawa yang larut dalam air sehingga dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan 

berbeda dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok dengan eter atau minyak. 

Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga dapat 

menunjukkan pita serapan pada daerah spektrum ultraviolet dan didaerah sinar 

tampak (Harbone, 1987). 

c. Senyawa alkaloida.  

Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih 

atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid 

sering kali beracun bagi manusia dan banyak yang mempunyai aktifitas fisiologi 

yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harbone, 

1987). Alkaloid dan basa nitrogen umunya larut dalam bahan pelarut lipofil, dan 

garamnya larut dalam pelarut hidrofil (Voigt, 1994). 
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2. Teknik penyarian 

a. Simplisia dan ekstrak 

Simplisia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat, belum 

mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah 

dikeringkan (Anonima, 1995). 

Pembuatan serbuk simplisia untuk percobaan laboratorium meliputi 

pembersihan bahan organik asing atau pengotor lain secara mekanik atau dengan cara 

lain yang cocok, dikeringkan pada suhu kurang dari 50ºC, dihaluskan dan diayak, 

kecuali dinyatakan lain seluruh simplisia harus dihaluskan menjadi serbuk (Anonim, 

1986). 

Ekstrak adalah sediaan padat, setengah padat atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani yang pelarutnya diuapkan 

dan massa memenuhi baku yang ditentukan (Anonim, 1986). 

b. Cairan penyari 

Cairan penyari (pelarut) dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang 

baik untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian 

senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan sisa dan senyawa kandungan lainnya 

(Anonimb, 2000). Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini : 

1) murah dan mudah diperoleh 

2) stabil secara fisika dan kimia 

3) bereaksi netral 

4) tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

5) selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki 



 
 

8 

6) tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

7) diperbolehkan oleh peraturan 

Pelarut organik kurang digunakan dalam penyarian, dalam kecuali proses 

penyarian tertentu. Untuk penyarian simplisia Farmakope Indonesia menetapkan 

bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air atau eter (Anonim, 1986). 

Pada penelitian ini digunakan kloroform, etil asetat, dan etanol sebagai cairan 

penyari. 

a) Kloroform 

Kloroform merupakan cairan jernih, tidak berwarna, mudah mengalir, 

mempunyai sifat khas, berbau seperti eter, rasa manis dan membakar (Wilson and 

Gisvold, 1982). Kloroform sukar larut dalam air, dapat bercampur dengan etanol, 

dengan eter, dengan benzena, dengan heksana, dan dengan lemak dan minyak 

menguap (Anonimb, 1995). Kloroform digunakan sebagai pelarut untuk lemak, resin 

dan beberapa plastik dan merupakan penyari alkaloida yang baik dan obat lain yang 

larut dan penetapan kadar (Wilson and Gisvold, 1982). 

b) Etil asetat 

Cairan tidak berwarna, transparan, berbau harum, segar dan seperti aseton, 

rasa aneh dan membakar. Dapat bercampur dengan eter, alkohol dan minyak lemak 

dan atsiri (Wilson and Gisvold, 1982). 

c) Etanol  

Etanol dapat melarutkan alkaloida basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Lemak, malam, tanin, 

saponin, hanya sedikit larut. Dengan demikian zat pengganggu yang larut terbatas. 
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Untuk meningkatkan penyarian biasanya digunakan campuran antara etanol 

dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang akan disari. 

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari disebabkan : lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% keatas,  tidak beracun,  netral,  absorbsinya 

baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan,  panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa 

etanol mahal harganya (Anonim, 1986). 

c. Metode penyarian 

Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif yang semula 

berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan 

penyari. Pada umunya penyarian akan bertambah baik bila permukaan simplisia yang 

bersentuhan dengan penyari semakin luas (dibuat serbuk) (Anonim, 1986). 

Metode penyarian yang digunakan tergantung dari wujud dan kandungan zat 

dari bahan tumbuhan yang diekstraksi, serta jenis senyawa yang diisolasi (Voigt, 

1994) 

Cara penyarian dapat dilakukan secara infundasi, maserasi, perkolasi, dan 

penyarian berkesinambungan (soxhletasi). Dari keempat cara tersebut sering 

dimodifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Anonim, 1986). Pada 

penelitian ini digunakan metode penyarian maserasi. 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan 
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penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserasi pertama, dan seterusnya 

(Anonimb, 2000). Maserasi merupakan proses dimana simplisia yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel, sehingga zat-zat mudah larut akan melarut (Ansel, 1989). Maserasi 

merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam 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 di dalam 

sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. 

Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan 

di luar sel dan di dalam sel. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang 

mengandung zat aktif mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat 

mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak dan 

lain-lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi 

adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1986). 

3. Sitotoksisitas   

Uji sitotoksisitas sebuah obat baru dilakukan melalui serangkaian uji 

farmakologi dan toksikologi baik yang dilakukan pada hewan uji (pra-klinik) maupun 

secara klinik. Uji tersebut sebagian besar masih menggunakan hewan percobaan 

meskipun terdapat kesulitan untuk diekstrapolasikan ke manusia. Perkembangan 

metode in vitro sebagai alternate pengganti pengujian menggunakan hewan uji 
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mempunyai relevansi yang cukup baik yang bertujuan untuk mendeteksi potensi 

ketoksikan suatu obat pada manusia (Doyle and Griffith, 2000 cit Gunawan). 

Keuntungan metode in vitro antara lain : hanya dibutuhkan sedikit senyawa 

ujidalam penelitian, dapat digunakan sebagai tahap atau langkah awal dalam 

mengembangkan suatu obat untuk berbagai tujuan penggunaan kultur sel primer dari 

berbagai organ target (ginjal, liver, sistem syaraf, kulit dan lain sebagainya), dapat 

memberikan informasi secara langsung tentang potensi efeknya pada sel target 

manusia, yang secara langsung memberikan hasil yang lebih valid dan dengan 

metode ini dapat mengurangi jumlah hewan laboratorium secara drastis (Doyle and 

Griffith, 2000 cit Gunawan). 

Uji sitotoksisitas merupakan kelanjutan dari uji toksisitas dari senyawa bahan 

alam yang dapat dilakukan dengan menggunakan kultur sel secara in vitro. Uji 

sitotoksisitas ini merupakan perkembangan metode untuk memprediksikan 

keberadaan obat sitotoksik baru dari bahan alam yang berpotensi sebagai antikanker 

(Burger, 1970). 

Akhir dari uji sitotoksisitas ini dapat memberikan informasi konsentrasi obat 

maksimal yang masih mungkin sel bertahan hidup. Akhir dari uji sitotoksisitas pada 

organ target memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada fungsi sel 

secara spesifik (Doyle and Griffith, 2000 cit Gunawan). 

4. Artemia salina Leach 

Artemia adalah sejenis udang-udangan primitif. Artemia semula diberi nama 

Cancer salinus oleh Linnaeus pada tahun 1778, tetapi kemudian pada tahun 1919 
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diubah menjadi Artemia salina Leach. Klasifikasi Artemia salina dalam ilmu 

sistematika hewan adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animal 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Crustacea 

Sub kelas  : Branchiopoda 

Ordo  : Anostraca 

Famili  : Artemilidae 

Marga  : Artemia 

Jenis  : Artemia salina Leach.  (Bougis, 1979) 

a. Morfologi 

Artemia diperdagangkan dalam bentuk telur istirahat yang disebut dengan 

kista. Bila dilihat dengan mata telanjang berbentuk bulatan-bulatan kecil berwarna 

coklat (Isnansetyo dan Kuniastuty, 1995). Telur Artemia beratnya 3,6 mikrogram, 

diameter sekitar 300 mikron. Saat menetas berat Artemia hanya sekitar 15 mikrogram 

dan panjangnya 0,4 mm (Djarijah, 1995).  

Kista yang berkualitas baik akan menetas sekitar 18-24 jam, apabila 

diinkubasi dalam air bersalinitas 5-7/mil. Beberapa tahapan proses penetasan Artemia 

yaitu tahap hidrasi, tahap pecahnya cankang, 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 pecahnya 

cangkang disusul dengan tahap payung, terjadi sebelum beberapa saat nauplius keluar 

dari cangkang.  
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Tahap penetasan telur Artemia seperti pada Gambar 1. (Isnansetyo dan 

Kurniastuty,1995) 

 

Gambar 1. Tahap Penetasan Artemia salina Leach  

 

Artemia yang baru menetas disebut nauplius,berwarna oranye, berbentuk 

bulat lonjong dengan panjgng sekitar 400 mikron, lebar 170 mikron, dan berat 0,002 

mg. Nauplius berangsur-angsur mengalami perkembangan dan perubahan morfologis 

dengan 15 kali pergantian kulit hingga menjadi dewasa. Pada saat pergantian kulit 

disebut dengan instar (Isnansetyo dan Kuniastuty, 1995). 
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Gambar 2. Morfologi nauplius Artemia salina 

Artemia disebut dewasa setelah umur 2-3 minggu. Individu Artemia dewasa 

mencapai panjang antara 1-2 cm dan berat 10 mg (Djarijah, 1995). 

 

 

Gambar 3. Morfologi Artemia salina Dewasa (Isnansetyo dan Kuniastuty, 
1995) 
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b. Lingkungan Hidup 

Artemia hidup secara planktonik diperairan laut yang kadar garamnya 

(salinitasnya) berkisar antara 15-300 per mil dan suhunya berkisar antara 26ºC-31ºC 

serta nilai pH nya antara 7,3-8,4. Keistimewaan Artemia sebagai plankton adalah 

memiliki toleransi (kemampuan beradaptasi dan mempertahankan diri) pada kisaran 

kadar garam yang sangat kuas. Pada kadar garam yang sangat tinggi dimana tidak 

ada satupun organisme lain mampu bertahan hidup, ternyata Artemia mampu 

mentolelirnya (Djarijah, 1995). 

Artemia tidak dapat mempertahankan diri terhadap pemangsa atau musuh-

musuhnya sebab tidak mempunyai alat ataupun cara untuk membela diri. 

Pertahananya merupakan anugerah alam yang berupa lingkungan hidup berkadar 

garam tinggi sebab pada kadar garam tinggi tersebut pemangsanya sudah tidak dapat 

hidup lagi (Mudjiman, 1995). 

c. Cara makan dan makanan 

Secara alami Artemia hidup dari pakan alami lain berupa detritus bahan 

organik(sisa bahan alam yang hancur), ganggang renik, ganggang hijau, ganggang 

biru, diatome, bakteri dan cendawan (ragi laut). Artemia hanya dapat menelan 

makanan kecil-kecil, berukuran 50 mikron kebawah. Ukuran lebih besar dari itu 

Artemia tidak dapat menelannya bulat-bulat. Makanan akan ditelan setelah 

dikumpulkan dulu dalam mulutnya dengan jalan menggerak-gerakkan kakinya. Arus 

air ditimbulkan oleh gerakan kakinya akan membawa makan kearah mulut sehingga 

Artemia tinggal menelannya saja (Mudjiman, 1995). 
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d. Perkembangbiakan dan cara hidup 

Berdasarkan cara perkembangbiakannya Artemia digolongakan menjadi dua 

jenis, yaitu: jenis biseksual dan partenogenetik. Jenis Artemia yang dihasilkan dari 

perkembangbiakan secara biseksual tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara 

partenogenetik, begitu juga sebaliknya. Pada jenis Artemia golongan 

berkembangbiak secara biseksual diawali dengan proses perkawinan antara induk 

betina dan jantan, sedangkan pada jenis Artemia golongan berkembangbiak secara 

partenogenetik tidak pernah terjadi proses perkawinan. Kedua cara 

perkembangbiakan tersebut dapat terjadi secara ovovivipar maupun ovipar. Pada 

perkawinan secara ovovivipar, organisme baru yang dihasilkan telah berwujud 

individu yang persis sama dengan induknya. Individu baru ini disebut nauplius dan 

hidup seperti halnya Artemia muda. Sedangkan pada perkawinan secara ovipar 

hasilnya berupa telur yang bercangkang tebal dan disebut siste. Artemia menjadi 

dewasa setelah umur 14 hari. Artemia dewasa ini bisa menghasilkan telur sebanyak 

50-300 butir setiap 4-5 hari sekali. Umur maksimal Artemia sekitar enam bulan 

(Djarijah, 1995). Siklus hidup Artemia seperti terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Siklus Hidup Artemia salina (Isnansetyo dan Kuniastuty, 1995) 
 

5. Brine Shrimp Test (BST) 

Brine Shrimp Test (BST) merupakan salah satu metode skrining untuk 

menentukan ketoksikan suatu ekstrak ataupun senyawa. Metode ini juga sering 

digunakan untuk bioassay dalam usaha mengisolasi senyawa toksik tersebut dari 

ekstrak. Parameter yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas biologi 

suatu senyawa terhadap Artemia salina adalah kematian. Senyawa-senyawa yang 

menunjukkan ketoksikan yang tinggi dalam BST sering dikaitkan dengan potensinya 

sebagai antitumor (Sariningsih, 2005).  

Metode uji toksisitas ini sering digunakan untuk penapisan awal terhadap 

senyawa aktif yang terkandung didalam suatu ekstrak karena cepat, mudah, 

sederhana dan dapat dipercaya. Secara umum senyawa yang bersifat sitotoksis juga 
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menunjukkan sifat toksiknya terhadap Artemia salina. Uji toksisitas akut dengan 

hewan uji Artemia salina Leach dapat digunakan sebagai uji pendahuluan pada 

penelitian yang mengarah ke uji sitotoksik, karena ada kaitan antara uji toksisitas 

akut dengan uji sitotoksik jika harga LC50 dari uji toksisitas akut < 1000 µg/mL 

(Wuryani, 2005). 

6. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan yang menggunakan fase 

diam dan fase gerak dengan alat lapis tipis. Setelah pelat atau lapisan diletakkan 

dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang yang cocok pemisahan terjadi 

selama perambatan (pengembangan), selanjutnya senyawa tidak berwarna (dideteksi) 

dengan lampu UV (Stahl, 1985). 

Fase diam yang paling banyak digunakan adalah silika gel, fase diam ini 

dapat juga dibuat dari aluminium oksida, kalsium hidroksida, penukar ion, 

magnesium fosfat, poliakrilamida, polivinil pirolidin, dan campuran dua bahan diatas 

atau lebih (Harbone, 1987). Fase gerak merupakan medium angkut dan terdiri atas 

satu atau lebih pelarut, fase gerak akan bergerak dalam fase diam yang merupakan 

lapisan berpori, karena adanya gaya kapiler (Stahl, 1985). 

Pengembangan merupakan proses pemisahan campuran cuplikan akibat 

pelarut pengembang naik dalam lapisan dan dilakukan dalam bejana yang 

ruangannya jenuh dengan pelarut pengembang. Pengembangan sederhana yaitu 

perambatan satu kali sepanjang 10 cm keatas. Pendeteksi hasil pengembangan dapat 

dilakukan dengan beberapa metode. Deteksi paling sederhana jika menunjukkan 

penyerapan sinar didaerah UV gelombang pendek (254 nm) atau jika senyawa dapat 
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tereksitasi ke fluoresensi radiasi UV gelombang panjang (356 nm) jika tidak tampak 

dengan cara analisis diatas maka dilakukan secara kimia yaitu dengan penyemprotan 

atau diuapi dengan pereaksi yang sesuai (Stahl, 1985).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan bercak dan hRf dalam KLT antara 

lain : struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan, sifat penyerap dan derajat 

aktivitasnya, tebal dan kerataan dari lapisan penyerap, derajat kemurnian fase gerak, 

derajat kejenuhan uap dan bejana pengembangan, jumlah cuplikan yang digunakan, 

suhu, keseimbangan (Sastrohamidjojo, 1988). 

 

E. Keterangan Empirik 

Penelitian ini bersifat eksploratif, diharapkan akan memperoleh informasi 

baru mengenai kemungkinan adanya aktivitas toksik ekstrak kloroform, etil asetat, 

dan etanol daun Ficus racemosa L terhadap Artemia salina Leach.




