
Uji Toksisitas Akut Ekstrak Batang Seledri (Apium Graveolens)  
Dengan Metode BSLT ( Brine Shrimp Lethality Test) 

 

Dian Kartikasari 

Prodi Farmasi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak 
Jalan Panglima A’im No. 2 Pontianak Kalimantan Barat Indonesia 

Email: diankartikasari223@gmail.com 

 

Abstrak 
 

Pengobatan menggunakan bahan alam saat ini sedang dikembangkan oleh banyak 
Negara, terutama Indonesia. Penggunaan obat dari bahan alam menjadi salah satu pilihan bagi 
masyarakat. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu obat dari bahan alam 
lebih aman dibandingkan dengan obat sintetis. Walaupun demikian bukan berarti obat dari 
bahan alam tidak memiliki efek toksik jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang efek toksik obat bahan alam 
tersebut. Herba seledri (Apium graveolens) sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk 
pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas ekstrak batang seledri dengan 
metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva udang Artemia salina berdasarkan 
nilai Lethal Concentration 50%.  Pembuatan ekstrak dengan metode maserasi, ekstrak yang 
digunakan dalam bentuk ektrak kering. Larva Artemia salina yang digunakan pada fase naupli 
yang berumur 24 – 48 jam. Pengujian di lakukan pada suhu ±25oC dan diamati selama 24 jam. 
Penelitian ini menggunakan lima konsentrasi yaitu, 1000mcg/ml; 500mcg/ml; 100mcg/ml; 
50mcg/ml; 25mcg/ml. setiap kelompok terdapat sepuluh larva dan di replikasi sebanyak lima 
kali. Pengujian dilakukan pada media air laut buatan. Nilai Lethal Concentration 50% dihitung 
berdasarkan persentase kematian larva yang dianalisis menggunakan metode probit. Hasil 
yang didapat menunjukkan nilai LC50 sebesar 178, 58 mcg/ml. hal ini menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol batang seledri memiliki potensi toksisitas akut terhadap Artemia salina.  
 
 
Kata kunci : Apium Graveolens, BSLT, Toksisitas Akut 
 

 
Abstract 

 
Treatment using natural ingredients is currently being developed by many countries, 

especially Indonesia. The use of drugs from natural ingredients is an option for the community. 
Especially for the middle to lower classes. In addition, drugs from natural ingredients are safer 
than synthetic drugs. However, it does not mean that drugs from natural ingredients do not have 
toxic effects if consumed in excess. Therefore it is necessary to do further research to find out 
the range of toxic effects of these natural ingredients. Herbs of celery (Apium graveolens) are 
already widely used by the public for treatment. This study aims to determine the toxicity of 
celery stem extract with the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method on Artemia salina 
shrimp larvae based on Lethal Concentration value of 50%. Making extracts by maceration 
method, extract used in the form of dry extract. Artemia salina larvae used in the naupli phase 
are 24-48 hours old. The test was carried out at ± 25oC and observed for 24 hours. This study 
used five concentrations namely, 1000mcg / ml; 500mcg / ml; 100mcg / ml; 50mcg / ml; 25mcg / 
ml. each group contained ten larvae and replicated five times. Tests carried out on artificial sea 
water media. Lethal Concentration value of 50% was calculated based on the percentage of 
larval deaths analyzed using the probit method. The results obtained showed an LC50 value of 
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178, 58 mcg / ml. this shows that the ethanol extract of celery stems has the potential for acute 
toxicity to Artemia salina. 
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PENDAHULUAN 
 

Pengobatan menggunakan bahan alam saat ini sedang dikembangkan oleh banyak 

Negara, terutama Indonesia. Penggunaan obat dari bahan alam menjadi salah satu pilihan bagi 

masyarakat. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu obat dari bahan alam 

lebih aman dibandingkan dengan obat sintetis. Walaupun demikian bukan berarti obat dari 

bahan alam tidak memiliki efek toksik jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang efek toksik obat bahan alam 

tersebut. 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan adalah seledri (Apium 

graveolens). Salah satu bagian tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan adalah 

batang seledri. Berdasarkan penelitian (1), diketahui ekstrak etanol herba seledri memiliki 

aktifitas sebagai antiinflamasi. Pada penelitian (2). menunjukkan Herba seledri juga memiliki 

potensi sebaagai Antioksidan dan memiliki kandungan Flavonoid sebesar 0,51% ± 0,063. Juga 

dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus yang diinduksi aloksan (3). 

Aktivitas hipoglikemik dan antiinflamasi berkaitan dengan aktivitas sebagai antionsidan, 

salah satu senyawa penyumbang yaitu flavonoid dan fenol,dan senyawa- senyawa lainyang 

terkandung pada seledri. Senyawa-senyawa tersebut juga memiliki batas toleransi penggunaan. 

Hal ini dikarenakan senyawa – senyawa tersebut masing – masing memiliki aktifitas. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengetahui toksisitas suatu bahan alam yaitu metode 

BSLT. 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), adalah metode yang biasa digunakan dalam 

pengujian toksisitas akut karena senyawa – senyawa yang memiliki bioaktivitas tertentu sering 

kali bersifat toksik terhadap larva udang (Kristanti, dkk, 2008). Prinsip dari metode ini 

berdasarkan pada tingkat mortalitas larva udang Artemia salina Leach terhadap ekstrak uji. 

Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC50 ekstrak uji, yaitu jumlah dosis atau konsentrasi 

ekstrak yang dapat menyebabkan sejumlah 50% kematian larva udang setelah masa inkubasi 

24 jam. Ekstrak uji dikatakan toksik apabila nilai LC50 < 1000 mcg/ml. metode ini sering 

digunakan karena relatif murah, cepat, dan hasilnya dapat dipercaya (4). 



Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

toksisitas ekstrak batang seledri terhadap dengan metode BSLT terhadap larva udang Artemia 

salina. 

BAHAN DAN METODE 

Oven pengering, blender, rotary vacuum evaporator, thermometer, pH meter, neraca analitik, 

frezze drying, wawah kaca transparan, alat – alat gelas. 

Etanol 70%, aquadest, NaCl, MgSO4, MgCl2, KCl, CaCl2, NaHCO3, batang seledri, telur udang 

Artemia salina L. 

a. Ekstraksi simplisia batang seledri 

Sebanyak 1 kg simplisia batang seledri kering dimaserasi dengan pelarut tanol 70% 

selama 3 x 24 jam, setiap 24 jam maserasi disaring dan diganti pelarutnya. Hasil 

maserasi selanjutnya di pekatkan dengan rotary evaporator dan dilanjutkan dengan 

frezze driying hingga didapatkan ekstrak kering. 

b. Pembuatan larutan uji ekstrak batang seledri 

Dibuat larutan induk dengan konsentrasi 1000mcg/ml sebanyak 100 dengan cara 

melarutkan 100mg ekstrak kedalam 100ml air laut buatan. Setelah itu dibuat seri kadar 

1000 mcg/ml; 500mcg/ml; 100mcg/ml; 50mcg/ml; 25mcg/ml.  

c. Penyiapan larva uji Artemia salina L. 

 Pembuatan Air Laut Buatan 

Pembuatan air laut buatan menurut Mudjiman (1989) dilakukan dengan cara 

mencampurkan NaCl sebanyak 5 gram, MgSO4 sebanyak 1,3 gram, MGCl2 

sebanyak 1 gram, CaCl2 sebanyak 0,3 gram, KCl sebanyak 0,2 gram, NaHCO3 

sebanyak 2 gram. Bahan – bahan tersebut dilarutkan dalam 1 liter aquadest, 

sehingga jadilah air laut buatan dengan kadar garam 5 permil. Khusus untuk 

MGSo4 sebelum dicampur dengan bahan – bahan lainnya harus dilarutkan dalam 

air panas terlebih dahulu. 

 Penetasan telur Artemia salina L 

Penetasan telur dilakukan dalam wadah bening dengan menggunakan media air 

laut. Wadah yang digunakan dibagi menjadi dua bagian oleh sekat berlubang, yaitu 

bagian gelap dan bagian terang. Sekat berlubang menjadi jalan untuk larva yang 

telah menetas untuk bergerak secara alamiah kearah terang. Wadah diisi dengan 1 

liter air laut buatan. Kemudian pada bagian gelap dimasukkan telur artemia yang 

sebelumnya sudah direndam dengan aquadest selama 1 jam. Pada wadah bagian 

gelap ditutupi dengan alumunium foil atau kain hitam. Pada wadah bagian terang 



diberi penerangan dengan cahaya lampu agar suhu penetasan ±25oC tetap terjaga. 

Telur udang dibiarkan terendam selama 48 jam sampai telur menetas. Telur akan 

menetas dalam waktu 24 – 36 jam dan akan bergerak secara alamiah menuju 

daerah terang sehingga larva udang terpisahkan dari bagian telur atau kulit telur. 

Larva yang telah aktif bergerak siap digunakan. 

d. Uji toksisitas akut ekstrak batang seledri 

Pada uji toksisitas dengan metode BSLT menggunakan larva Artemia salina L. yang 

berumur 48 jam. Jumlah larva yang digunakan sebanyak 180 ekor larva terbagi dalam 6 

kelompok yang masing – masing terdiri dari 10 ekor larva dengan replikasi atau 

pengulangan sebanyak 5 kali. Kelompok 1 diberi larutan uji 1000mcg/ml; kelompok 2 

diberi larutan uji 500mcg/ml; kelompok 3 diberi larutan uji 100mcg/ml; kelompok 4 diberi 

larutan uji 50mcg/ml; kelompok 5 diberi larutan uji 25 mcg/ml; kelompok 6 diberi air laut 

buatan tanpa ekstrak sebagai kontrol. Selanjutnya semua wadah uji diletakkan dibawah 

lampu  selama 24 jam. 

Diamati kematian larva tiap kelompok perlakuan dalam 24 jam. Kriteria standar untuk 

mengukur kematian larva udang yaitu apabila larva udang tidak menunjukkan 

pergerakaan selama 10 detik pengamatan. 

e. Analisis Data 

Data kematian larva Artemia salina selanjutnya dihitung nilai persentase kematian pada 

tiap konsentrasi. Selanjutnya dilakukan analisis probit secara manual. Setelah 

mendapatkan persentase kematian, nilai probit dari tiap kelompok hewan uji 

ditentuakan melalui tabel probit. Kemudian menentukan nilai log konsentrasi dan dibuat 

grafi persamaan garis linier hubungan antara nilai probit dengan log konsentrasi. 

Data yang didapat selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai LC50. Yang 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode maserasi untuk ekstraksi. Pada saat maserasi 

dilakukan pengadukan berualang kali selama perendaman. Hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan proses penyarian, dimana pada saat proses pengadukan terjadi tumbukan 

antar serbuk simplisia sehingga memudahkan penyari untuk memasuki sel pada simplisia, dan 

mempercepat terjadinya keseimbangan larutan sehingga proses penyarian lebih lepat. Dalam 

waktu maserasi 3 x 24 jam, pada tiap 24 jam dilakukan pergantian pelarut, hal ini bertujuan 

untuk mengganti pelarut yang sudah jenuh, sehingga pelarut yang baru dapat kembali menyari 

senyawa –senyawa didalam simplisia.  



Filtrat hasil penyarian selanjutnya dibuat menjadi ekstrak kering dengan cara di 

evaporasi dan di keringkan dengan cara frezze driying. Tujuan pembuatan ekstrak kering agar 

ekstrak lebih tahan disimpan dalam waktu lama, dan memudahkan dalam pengemasan dan 

penyimpanan. Rendemen yang didapat yaitu 34,06%. Artinya, pada 100 gram simplisia dapat 

disari senyawa aktif sebanyak  34,06 gram senyawa.  

BSLT merupakan uji pendahuluan atau praskrining aktivitas biologis yang sederhana 

untuk menentukan toksisitas suatu senyawa atau ekstrak secara akut dengan menggunakan 

hewan coba larva Artemia salina. Uji toksisitas terhadap larva udang Artemia salina L. dengan 

metode BSLT ini dapat digunakan sebagai uji pendahuluan atau pra skrining pada penelitian 

senyawa – senyawa yang mengarah pada senyawa yang mengarah pada uji aktivitas sitotosik. 

Korelasi antara uji toksisitas akut ini dengan uji sitotoksik adalah jika mortalitas terhadap 

artemia salina yang ditimbulkan memiliki harga LC50 < 1000mcg/ml. parameter yang ditunjukkan 

untuk menunjukkan adanya aktivitas biologi pada suatu senyawa pada artemia salina adalah 

jumlah kematian larva udang karena pengaruh pemberian senyawa dengan dosis yang telah 

ditentukan. Salah satu organisme yang sangat sesuai sebagai hewan uji untuk mengetahui 

bioaktivitas senyawa melalui uji toksisitas adalah Brine shrimp (udang laut) dari jenis Artemia 

salina (4). 

Fase yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fase nauplius karena pada saat itu 

Artemia saline berada pada fase yang paling aktif membelah secara mitosis yang identik 

dengan sel kanker yang juga membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan uji BSLT ini 

sering digunakan sebagai penelitian pendahuluan dari aktivitas antikanker (5). Salah satu 

mekanisme kerja obat antikanker juga berpotensi sitotoksik yaitu dengan cara menghambat 

pertumbuhan sel yang akhirnya menyebabkan kematian pada sel, sedangkan mekanisme 

aktivitas sitotoksik pada artemia salina belum diketahui secara pasti. Uji toksisitas akut 

dilakukan dilakukan terhadap larva Artemia salina yang berusia 24 – 48 jam pada media air laut 

buatan. Jumlah kematian larva uji setelah pengamatan 24 jam dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Kematian larva setelah 24 jam pengamatan 

 

Konsentrasi 
mcg/ml 

Jumlah kematian Persen 
kematian 

Log 
konsentrasi 

probit 

R1 R2 R3 R4 R5 

1000 6 8 9 9 8 80 3 5,84 
500 5 7 7 8 8 70 2,699 5,52 
100 5 4 4 3 5 42 2 4,8 
50 3 3 4 9 3 44 1,699 4,85 
25 1 2 1 1 2 14 1,398 3,92 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Tabel 1, diatas menunjukkan jumlah kematian larva Artemia salina setelah 24 jam 

pengamatan. Pada konsentrasi 1000mcg/ml menunjukkan jumlah kematian terbanyak dengan 

persentase kematian 80%. Dan jumlah kematian terendah yaitu pada konsentrasi 25mcg/ml 

dengan persentase kematian 14%. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi konsentrasi larutan uji 

maka semakin besar jumlah kematian larva Artemia salina. Nilai log konsentrasi dan nilai probit 

selanjutnya dibuat grafik linier untuk mendapatkan nilai regresi linier. 

 

 
Gambar 1. Grafik hubungan log konsentrasi dan probit kematian larva 

 
Berdasarkan gambar 1. Didapat nilaia R2 sebesar 0,9063. Nilai R2 menunjukkan 

kemampuan variable bebas (konsentrasi) dalam mempengaruhi variable terikat (persen 

kematian). Nilai R2 sebesar 0,9063 juga dapat diartikan bahwa pengaruh ekstrak etanol batang 

seledri dalam membunuh larva Artemia salina sebesar 90,63%.  

 Suatu senyawa dapat dikatakan mempunyai potensi toksik jika mempunyai nilai LC50 

kurang dari 1000 mcg/ml. Nilai LC50 yang didapat pada ekstrak batang seledri yaitu 178,58 

mcg/ml. hal ini menunjukkan bahwa ekstrak batang seledri mempunyai potensi toksik terhadap 

Artemia salina. Hal tersebut berkaitan dengan senyawa yang terdapat didalam batang seledri 

yaitu flavonoid, saponin, dan tannin. Dimana pada kadar tertentu memiliki potensi toksisitas 

akut dan dapat menyebabkan kematian larva Artemia salina. Mekanisme kematian larva 

Artemia salina diperkirakan berhubungan dengan fungsi senyawa flavonoid, saponin dan tannin 

pada batang seledri yang dapat menghambat daya makan larva. Cara kerja senyawa – 

senyawa tersebut salah satunya bertindak sebgai stomach poisoning atau racun perut. Oleh 

karena itu, bila senyawa – senyawa ini masuk ke dalam tubuh larva, alat pencernaannya akan 

terganggu. Menurut racun perut menyerang organ utama pencernaan serangga, yaitu bagian 

y = 1.909x + 0.72 
R² = 0.9063 
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vertikulus (6). Menurut flavonoid dapat menghambat saluran pencernaan serangga dan juga 

bersifat toksik, saponin dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerap makan 

pada serangga (7). Tannin dapat menghambat serangga mencerna makanan. Selain itu 

senyawa ini juga menghambat reseptor perasa pada daerah mulut larva. Hal ini mengakibatkan 

larva larva gagal mendapatkan stimulus rasa sehingga tidak mampu mengenali makanannya 

sehingga larva mati kelaparan (8) . 

 Hasil uji BSLT menunjukkan bahwa ekstrak batang seledri juga menunjukkan potensi  

sitotoksik, karena nilai LC50 kurang dari 1000mcg/ml. sehingga dapat dikembangkan dan 

dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai antikanker. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
Ekstrak etanol batang seledri memilki potensi toksisitas akut terhadap larva artemia salina 

dengan nilai LC50 174,58 mcg/ml. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi 

ekstrak batang seledri sebagai anti kanker 
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