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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Kelor 

Klasifikasi dari tanaman kelor adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo  : Capparales 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera Lam (Krisnadi, 2015)  

Nama Lain : Kelor (Indonesia), Kawona (Sumbawa), Kelo (Gorontalo), Kelohe 

(Sangir), Kelor celor (Bali), Kero (Sulawesi Utara), Kilor 

(Lampung), Marongghi (Madura), Marungga (Alor), Marunggai 

(Minangkabau), Moltong (Flores), Motong (Alor), Munggai 

(Minangkabau), Murong (Minangkabau), Wona (Sumbawa) (Arief, 

2004) 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Kelor (USDA, 2016). 
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2.1.2 Morfologi Tanaman Kelor 

 Kelor memiliki batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, 

kulit tipis, permukaan kasar. Tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter dengan 

percabangan simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus 

dan memanjang. Daun kelor merupakan daun majemuk, bertangkai panjang, 

tersusun berseling, beranak daun gasal (imparipinnatus), helai daun saat muda 

berwarna hijau muda. Tanaman ini berbuah setelah berumur 12-18 bulan dengan 

bentuk buah panjang bersegi tiga, panjang 20-60 cm, buah muda berwarna hijau 

dan setelah tua menjadi berwarna coklat. Biji berbentuk bulat, berwarna coklat 

kehitaman. Akar tunggang, berwarna putih, membesar seperti lobak. (Afina, 2016 

; Natalini et al, 2014). 

2.1.3 Kandungan Kimia Daun Kelor 

Kandungan kimia yang diperoleh dari daun kelor diantaranya adalah 

vitamin, karotenoid, polifenol, asam fenolat, flavonoid, alkaloid, glukosinolat, 

isotiosianat, tannin, saponin, dan oksalat (Leone et al., 2015). Sedangkan 

penapisan kimia yang dilakukan oleh Patel et al. (2014), menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol dari daun kelor positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, 

steroid, dan tanin.  

Tabel 2.1 Kandungan Kimia Kelor 

Bagian Tanaman Kandungan Kimia 

Akar 4-(α-L-rhamnopiranoksiloxi)-benzilglukosinolat 

benzilglukosinolat, aurantiamid asetat, dan 1,3 dibenzil urea 

Batang 4-hidroksimellein, vanillin, β-sitosteron, asam 

oktakosanikdan β-sitosterol 

Kulit Kayu 4-(α-L-rhamnopiranosiloksi)-benzilglukosinolat 

Eksudat Gum L-arabinosa, D-galaktosa, asam D-glukoronat, L-rhamnosa, 

D-mannosa, D-xylosa dan leukoantosianin 

Daun Glikosida niazirin, niazirinin dan three mustard oil 

glycosides, 4-[4’-O-asetil-α-L-rhamnosiloksi) benzyl 

isothiosianat, niaziminin A dan B. 

Growth promoters, asam fenolat, gallat, klorogenat, dan 

ferulat. Flavonoid-kaempferol, quercetin, dan rutin, asam 

askorbat, karotenoid (terutama lutein dan β-karoten) 

Bunga Asam amino, sukrosa, d-glukosa, alkaloid, lilin, flavonoid-

quersetin, kaempferol, isoquersetin, rhamnetin, kaempferitin, 

mineral-pottasium, kalsium 
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Bagian Tanaman Kandungan Kimia 

Biji Tua Crude protein, crude fat, karbohidrat, metionin, sistein, 4 - (α 

– L – rhamnopirano siloksi) benzilglukosinolat, 

benzilglukosinolat, moringin,  

mono-palmitat dan di-oleat trigliserida. 

Minyak Biji Vitamin A, beta karoten, precursor Vitamin A 

 (Singh et al., 2012) ; (Pandey et al., 2012)  

 

2.2 Tinjauan Kulit 

2.2.1 Struktur Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kulit (www.beautyria.files.wordpress.com) 

Kulit merupakan organ manusia paling luas dan tersebar hampir di seluruh 

tubuh. Ketebalannya 0,05 – 3 mm yang bagian luarnya lebih tebal dibandingkan 

bagian dalam dan bagian tertutupnya (Primadiati, 2001). 

Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu: lapisan epidermis, lapisan 

dermis, dan lapisan subkutis dan masing – masing lapisan tersusun oleh 

bermacam – macam lapisan tersusun oleh bermacam – macam jaringan dan sel 

(Tiara, 2013). 

(1) Epidermis 

Lapisan epidermis yang terbentuk dari sel stratified keritinazed ephitelium 

yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum mukosum, stratum 

granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum. Stratum germinativum 
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terbentuk oleh sel kolumnar dan berfungsi mengangkut makanan dari pembuluh 

darah dan limfe. Terdapat sel melanosit diantara sel – selnya. Sinar matahari yang 

masuk ke dalam dermis kemudian mempengaruhi enzim tirosin untuk 

mengaktivasi melanosit agar menghasilkan melanin yang berfungsi sebagai 

pelindung paparan sinar matahari. Stratum mukosum terdiri dari 8 -10 lapis sel 

bulat yang diikat dengan protoplasma. 

Stratum granulosum terdiri dari 4-5 lapis sel sprindel dan granul 

keratohialin. Stratum lucidum tersusun atas sel lemak jernih berisi pelembab dan 

berperan pada proses penuaan kulit, sedikit lebih tebal pada telapak kaki dan 

tangan. Stratum korneum terdiri dari 25-30 lapis yang terbentuk oleh sel mati/ sel 

tanduk yang bertukar setiap 28 hari, berfungsi sebagai penahan cahaya, kuman, 

panas dan zat kimia. Pada lapisan ini terjadi keratinisasi, yaitu proses pengerasan 

kulit akibat tertumpuknya sel keratin yang dimulai dari stratum granulosu, dimana 

sel tersebut bergerak dari lapisan yang dibawahnya. Kreatinisasi dihasilkan oleh 

sel keratinosit yang terdapat lapisan epidermis, kuku, dan rambut.  

(2) Dermis 

Berfungsi sebagai penghantar makanan melalui pembuluh kapiler dan 

pembuluh limfe. Sebagai lapisan penyangga kulit, dermis tersusun oleh lapisan 

retikular dan lapisan papiler. Serabut kolagen dan serabut elastin merupakan 

jaringan ikatnya. Selain kolagen dan elastin, jaringan ikat dermis juga tersusun 

oleh serabut fibrious berwarna putih dan serabut kuning elastin. Di bagian dasar 

tersusun oleh suatu matris yang terbuat dari jaringan aerolar. Serabut kolagen 

terdapat pada lapisan retikular yang berfungsi untuk menjaga kelenturan dan 

kekencangan kulit sedangkan serabut elastin berfungsi menjaga kekuatan dan 

kekenyalan kulit. 

Terdapat juga berbagai macam sel seperti histiosit yang berfungsi sebagai 

pengangkut sisa – sisa kotoran, sel heparin yang berguna untuk penggumpalan 

darah sehingga mencegah pendarahan dan sel fibroblast yang memproduksi 

serabut kolagen. Di dalam dermis juga terdapat pembuluh darah kecil seperti 

kapiler, arteriole dan venula yang berfungsi sebagai alat pengangkut sumber 

makanan dan sisa pembuangan tubuh. Terdapat sirkulasi limfatik yang sangat 
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berguna untuk mengangkut zat nutrisi ke dalam kulit. Serta terdapat ujung – ujung 

hantaran saraf untuk mengadakan reaksi terhadap ransangan saraf yang timbul. 

(3) Hipodermis 

Bagian yang terletak paling bawah dari kulit dan terbentuk dari jaringan 

ikat longgar yang memisahkan kulit dengan otot dibawahnya sehingga kulit dapat 

bergerak dengan mudah di atas jaringan penyangganya. Sejumlah pembuluh darah 

terletak dibagian ini beserta pembuluh limfe dan saraf yang dikelilingi oleh sel 

lemak. Sel lemak berfungsi sebagai deposit dan mengurangi kehilangan panas dari 

tubuh. Jaringan halus pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan 

zat makanan ke daerah kulit. Jalinan persyarafan yang terdapat didaerah subkutis 

berfungsi menghantar informasi yang berasal dari sistem saraf sensoris di daerah 

kulit ke seluruh tubuh. Hantaran saraf ini akan disalurkan melalui jaringan halus 

yang disebut serabut mielin (berwarna putih) dan serabut nonmielin (berwarna 

abu – abu). 

2.2.2 Fungsi Kulit (Evi, 2014 ; Djuanda et al.) 

1. Fungsi Proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, 

misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat – zat kimia 

terutama yang bersifat iritan, misalnya lisol, karbol, asam, dan alkali kuat lainnya; 

gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan sinar ultraviolet; 

gangguan infeksi luar terutama kuman / bakteri maupun jamur. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut – 

serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung jaringan fisis. 

Melanosit turut berperan dalam melindungi kulit terhadap pajanan sinar 

matahari dengan mengadakan tanning. Proteksi ransangan kimia dapat terjadi 

karena sifat stratum korneum yang impermeabel terhadap berbagai zat kimia dan 

air, di samping itu terdapat lapisan keasaman kulit yang melindungi kontak zat – 

zat kimia dengan kulit. Lapisan keasaman kulit ini mungkin terbentuk dari hasil 

ekskresi keringat dan sebum, keasaman kulit menyebabkan pH kulit berkisar pada 

pH 5 – 6,5 sehingga merupakan perlindungan kimiawi terhadap infeksi bakteri 

maupun jamur. Proses kreatinisasi juga berperan sebagai sawa (barrier) 

mekanisme karena sel – sel mati melepaskan diri secara terartur.  
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2. Fungsi Absorbsi 

Kemampuan absorbsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembapan, metabolisme dan jenis venikulum. Penyerapan dapat berlangsung 

melalui celah antara sel, menembus sel – sel epidermis atau melalui muara saluran 

kelenjar, tapi lebih banyak melalui sel – sel epidermis daripada yang melalui 

kelenjar. 

3. Fungsi Ekskresi 

Kelenjar – kelenjar kulit menegluarkan zat – zat yang tidak berguna lagi 

atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NACL,urea, asam urat, dan amonia. 

Kelenjar lemak pada fetus atas pengaruh hormon androgen dari ibunya 

memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya terhadap cairan amnion, pada 

waktu lahir dijumpai sebagai vernix caseosa. Sebum yang diproduksi melindungi 

kulit karena lapisan sebum ini selain meminyaki kulit juga menahan evaporasi air 

yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. 

4. Fungsi Persepsi (sensitivitas) 

Kulit mengandung ujung – ujung saraf sensorik di dermis dan hipodermis. 

Sehingga bertugas menghadapi terjadinya perubahan lingkungan yang dapat 

mengganggu permukaan kulit. 

5. Fungsi Pengaturan Suhu Tubuh 

Kulit melakukan pengaturan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan 

keringat dan mengerutkan pembuluh darah kulit. 

6. Fungsi Pembentukan Pigmen 

Sel pembentukan kulit (melanosit),terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi saraf. Perbandingan jumlah sel basal : melanosit adalah 10 : 1. 

Jumlah melanosit dan jumlah sel basal serta besarnya butiran pigmen 

(melanososmes) menentukan warna kulit ras maupun individu. 

7. Fungsi Kreatinisasi 

Fungsi kreatinisasi adalah untuk memberi perlindungan kulit terhadap 

infeksi secara mekanis fisiologik. 
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2.3 Tinjauan Body Scrub 

2.3.1 Definisi Body Scrub 

Body scrub merupakan sediaan semisolida yang mengandung bahan 

abrasif (exfolianting agent) yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati 

sehingga akan menghasilkan kulit yang lebih bersih dan halus. Biasanya 

ditambahkan gliserin sebagai humektan. Penggunaanya dengan cara memijat 

bagian tubuh yang telah diberikan body scrub, lalu dibasuh dengan menggunakan 

air hangat. Umumnya digunakan sebanyak 2 – 3 kali dalam seminggu. (Hilda, 

1993).  

2.3.2  Exfoliating Agent 

Exfoliating agent adalah bahan – bahan yang memiliki bentuk butiran – 

butiran kasar sehingga apabila diaplikasikan dalam sediaan body scrub dapat 

mengangkat sel kulit mati. Exfoliating agent dibagi menjadi 2 jenis,yaitu bahan 

alami dan bahan sintesis. Exfoliating agent yang berasal dari bahan alami 

umumnya berasal dari biji – bijian seperti (apricot, kacang tanah, dan jagung) 

(Alain et al., 2016). Sedangkan untuk exfoliating agent dari bahan sintesis yang 

biasa ditambahkan adalah Glycolic acid, Lactic acid, Malic acid, Polyhydroxy 

acids (gluconolactone, lactobionic acid), Salicylic acid dan Silika (Mary, 2010). 

2.4 Vanishing Krim 

Vanishing krim adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu emulsi 

minyak dalam air. Diberi istilah demikian, karena waktu krim ini digunakan dan 

digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat. Hilangnya krim ini dari 

kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung didalamnya. 

Basis yang dapat dicuci dengan air akan membentuk suatu lapisan tipis yang 

semipermeabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan (Widyastuti, 

2011). 

Syarat mutu pelembab kulit terdapat pada SNI 16-4399-1996 yang dapat dilihat 

pada tabel II.2 
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Tabel II.2 Syarat Mutu Pelembab Kulit (Badan Standarisasi Nasional, 1996) 

No Kriteria Satuan Syarat 

1 Penampakan  - Homogen 

2 PH - 4,5-8 

3 Bobot Jenis g/mL 0,95-1,05 

4 Viskositas Cps 2000-50.000 

5 Cemaran Mikroba Koloni/gram Maksimum 10
5 

 

2.5 Emulgator 

Pada pembuatan krim perlu digunakan zat pengemulsi atau emulgator. 

Emulgator didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

(Surface active agent) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan (Surface 

tansion) antara cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem. Kemampuannya 

menurunkan tegangan permukaan merupakan hal yang menarik karena emulgator 

memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan kedua senyawa yang berbeda 

polaritasnya (Ansel, 1989). 

Asam stearat merupakan emulgator yang digunakan pada krim tipe o/w. 

Asam stearat digunakan sebagai emulgator dan bahan pelarut. Konsentrasi asam 

stearat yang digunakan dalam pembuatan krim berkisar antara 1-20% (Rowe et 

al., 2009). 

2.6 Dasar Formulasi  

Tabel II.3 Acuan Formulasi (Facial scrub : Ernest, 2001) 

No. Bahan (%) Penggunaan 

1. Pure Water 72.05 

2.  Carbopol 940 0,200 

3.  Propylene Glycol USP 6,000 

4. Preservative (as required) 0,300 

5.  Magnesium Sulphate 0,100 

6.  Light Mineral Oil 8,000 

7.  GMSS s / e 4,000 

8.  Stearic Acid-Triple Pressed 3,000 

9.  Almond Oil USP, Sweet 1,100 

10.  Peach Kernel Oil 1,100 

11.  Triethanolamine 99% 0,900 

12.  AEC Walnut Shell Powder 3,000 

13.  Fragrance 0,250 
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2.7   Tinjauan Bahan  

2.7.1 Setil Alkohol  

Setil alkohol adalah senyawa yang berbentuk seperti serpihan putih licin, 

berbentuk granul, atau kubus, putih, bau khas lemah, rasa lemah. Memiliki nama 

lain Alcohol cetylicus; Avol; Cachalot; Crodacol C70; Crodacol C90; Crodacol 

C95; ethal; ethol; HallStar CO-1695; 1-hexadecanol; n-hexadecyl alcohol; 

Hyfatol 16-95; Hyfatol 16-98; Kessco CA; Lanette 16; Lipocol C; Nacol 16-95; 

palmityl alcohol; Rita CA; Speziol C16 Pharma; Tego Alkanol 16; Vegarol 1695. 

Tidak larut dalam air, larut dalam etanol dan dalam eter, kelarutan bertambah 

dengan naiknya suhu. 

Setil alkohol stabil dengan adanya asam, alkali, cahaya udara, dan, tidak 

menjadi tengik. Harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk 

dan kering. Dalam formulasi digunakan sebagai emulsifying agent. (Rowe et 

al,2009)  

2.7.2 Propilen Glikol 

Propilenglikol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, kental, tidak 

berbau, dengan rasa khas sedikit pedas mirip gliserin. Memiliki nama lain 1,2-

Dihydroxypropane; E1520; 2-hydroxypropanol; methyl ethylene glycol; methyl 

glycol; propane-1,2-diol; propylenglycolum. Dapat larut dalam aseton, kloroform, 

etanol (95%), gliserin dan air. Tidak larut dalam mineral oil, atau campuran 

minyak, tetapi akan terlarut dengan beberapa minyak esensial. Namun 

propilenglikol inkompatibilitas dengan agen pengoksidasi KMnO4. Dapat 

digunakan sebagai solvent.(Rowe et al,2009) 

2.7.3 TEA 

Trietanolamin (TEA) merupakan senyawa sabun yang terbentuk melalui 

transplantasi asam lemak dan produk trietanol teknis yang mengandung 10-15% 

dietanolamin dan 5% monoetanolamin. TEA atau kadang disebut dengan 

rihydroxytriethylamine; trolaminum memiliki rumus molekul C6H15NO3 dan 

memiliki berat molekul 149,19. Pemerian dari TEA adalah cairan kental, jernih, 

tidak berwarna hingga kuning pucat dengan sedikit bau amoniak. Bersifat sangat 

higroskopis; larut dalam air, metanol, karbon tetraklorida, dan aseton. TEA akan 
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berubah warna menjadi coklat apabila terpapar oleh udara dan cahaya langsung 

(Rowe et al, 2009). 

Umunya dalam formulasi terutama digunakan sebagai bahan pembentuk 

emulsi. Kegunaan lain yaitu sebagai buffer, pelarut, humektan, dan polimer 

plasticizer. Bila dicampur dalam proporsi yang seimbang dengan asam lemak 

seperti asam stearat atau asam oleat akan membentuk sabun anionic yang berguna 

sebagai bahan pengemulsi yang menghasilkan emulsi tipe o/w dengan pH 8 

2.7.4 Asam Stearat 

Asam stearat memiliki bentuk seperti Kristal padat warna putih atau 

sedikit kekuningan, mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. Disebut 

juga sebagai Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol. Memiliki rumus molekul  

C18H36O2. Sangat larut dalam benzene, CCl4,  kloroform, dan eter, larut dalam 

etanol (96%), heksan dan propilen glikol, praktis tidak larut dalam air. Dalam 

formula ini digunakan sebagai emulgator. Inkompatibilitas dengan  logam 

Hidroksi, obat naproxen, dan bahan pengoksidasi. 

Asam Stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk emulsi 

dengan konsntrasi kadar 1 – 20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim elastik. 

2.7.5 Silika 

Koloid Silika dioksida adalah silika yang diasapi submikroskopik dengan 

ukuran partikel sekitar 15 nm. Ringan, longgar, putih kebiruan, tidak berbau, tidak 

berasa, bubuk amorf. Dikenal juga dengan nama Aerosil; Cab-O-Sil; Cab-O-Sil 

M-5P; colloidal silica; fumed silica;fumed silicon dioxide; hochdisperses silicum 

dioxid; SAS; silica colloidalis anhydrica; silica sol; silicic anhydride; silicon 

dioxide colloidal; silicon dioxide fumed; synthetic amorphous silica; Wacker 

HDK 

Praktis tidak larut dalam pelarut organik, air, dan asam, kecuali asam 

fluorida; larut dalam larutan panas hidroksida alkali. Membentuk dispersi koloid 

dengan air. Untuk aerosil, kelarutan dalam air adalah 150 mg / L pada 25 8 C (pH 

7). Dalam formulasi ini digunakan sebagai Exfoliating agent 
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2.7.6 Gliserin (Rowe et al, 2009) 

Gliserin Digunakan pada berbagai formulasi sediaan farmasetika, 

diantaranya adalah oral, optamikal, topikal, dan sediaan parenteral. Pada formulasi 

farmasetika sediaan topikal dan kosmetik, gliserin utamanya digunakan sebagai 

humektan dan pelembut. Rentang gliserin yang digunakan sebagai humektan 

sebesar ≤ 30%. tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang higroskopis, 

memiliki rasa yang manis, kurang lebih 0,6 kali manisnya dari sukrosa. 

Pada suhu 20⁰C. Gliserin sebaiknya ditempatkan yang sejuk dan kering.  

gliserin praktis tidak larut dengan benzena, kloroform, dan minyak, larut dengan 

etanol 96%, methanol dan air. 

2.8 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. simplisia 

yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang 

tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda 

akan mempengaruhi kelarutan serta senyawa-senyawa tersebut terhadap 

pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang terkandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diupkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (DepKes RI, 2000). 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua cara yaitu 

cara dingin dan cara panas (DepKes RI, 2000). 
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1) Cara dingin 

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature ruang. Cara 

ini dapat menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun tidak tahan 

panas. 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan. Ekstraksi ini 

membutuhkan pelarut yang banyak. 

2) Cara panas 

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature tinggi, selama 

waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 

b. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40°-50°C. 

c. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penngas air 

(bejana infus dalam penangas air mendidih, temperatur 96-98°C) selama 

waktu tertentu (15-20 menit). 

d. Dekok  

Dekok adalah infus dalam waktu yang lebih lama dan temperatur sampai 

titik didih air. 

Pada penelitian ini, proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode 

maserasi. Dasar dari maserasi adalah melarutnya kandungan simplisi dari sel yang 

rusak, yang terbentuk pada saat penghalusan, ekstraksi bahan kandungan dari sel 

yang masih utuh. Setelah selesai waktu maserasi, artinya keseimbangan antara 

bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan masuk ke dalam cairan, 

telah tercapai maka proses ekstraksi telah berakhir. Selama maserasi atau proses 
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perendaman dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam cairan. 

Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunannya berpindah 

bahan aktif. Kelebihan ekstraksi maserasi dibanding metode ekstraksi lain adalah 

lebih mudah, murah, dapat digunakan pada zat aktif tidak tahan pemanasan. 


