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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Murbei (Morus alba L.) 

Murbei (Morus alba L.) termasuk dalam famili moraceae yang berasal dari 

Cina. Murbei adalah tumbuhan dengan tinggi maksimal 9 meter dan seringkali 

ditemukan tumbuh liar. Percabangannya banyak, cabang muda berambut halus, daun 

tunggal, dan letak berseling, serta bertangkai yang panjangnya 1 - 4 cm. Helai daun 

tumbuhan murbei berbentuk bulat telur hingga berbentuk mirip jantung, ujung 

meruncing, pangkal tumpul, tepi bergigi, pertulangan menyirip agak menonjol, 

permukaan atas dan bawah kasar, berwarna hijau dan memiliki panjang 2,5 - 20 cm, 

lebar 1,5 - 12 cm. Bunga tanaman murbei majemuk bentuk tandan, keluar dari ketiak 

daun, mahkota berbentuk taju, berwarna putih. Dalam satu pohon tanaman murbei 

terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna yang terpisah. Murbei akan 

berbunga sepanjang tahun,  memiliki buah banyak berupa buah buni, berair, dan 

rasanya enak, buah mudanya berwarna hijau, dan setelah masak jadi hitam 

(Dalimartha, 2002). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Murbei (Morus alba L.)  (Dalimartha, 2002) 



 

4 
 

Tanaman murbei ini tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 m di atas 

permukaan laut (mdpl) dan memerlukan cukup sinar matahari, menyukai daerah-

daerah yang cukup basa seperti di lereng gunung, namun pada tanah yang berdrainase 

baik. Murbei dikenal dengan nama berbeda-beda, seperti: besaran (Indonesia & 

Jawa), murbai, arbei, kerta, kitau, kitaok (Sumatera), gertu (Sulawesi), Sang ye 

(China), may mon, dau tam (Vietnam) (Dalimartha 2000).  

Menurut Sunarto (1997) Klasifikasi ilmiah tanaman murbei (Morus alba L.) 

adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub-divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Urticalis  

Famili   : Moreceae  

Genus   : Morus  

Spesies  : Morus alba L. 

Bagian tanaman murbei yang dapat dimanfaatkan adalah bagian daun, batang, 

ranting, akar, dan kulit batang. Daun murbei bersifat pahit, serta manis dingin, 

berkhasiat sebagai peluruh keringat (diaforetik), peluruh kencing (diuretik), 

mendinginkan darah, pereda demam (antipiretik), serta menerangkan pengelihatan. 

Buahnya memiliki rasa manis, berkhasiat memelihara darah, memperkuat ginjal, 

diuretik, peluruh dahak (ekspektoran), hipotensif, penghilang haus, meningkatkan 

sirkulasi darah, dan efek tonik pada jantung. Kulit akar bersifat manis, sejuk, 

berkhasiat sebagai anti asmatik, ekspektoran, diuretik, dan menghilangkan bengkak. 
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Rantingnya bersifat pahit, netral, berkhasiat sebagai karminatif, analgesik, 

antireumatik, antipiretik, dan dapat merangsang pembentukan kolateral (Setiadi, 

2007). 

Daun murbei dikenal sebagai pakan ulat sutra, juga berkhasiat untuk 

menurunkan demam yang disebabkan flu, mengurangi nyeri, hipertensi, meredakan 

batuk, diabetes mellitus, kaki gajah, bisul, dan konjungtivitis, memperbanyak air 

susu, mengurangi gangguan pada saluran pencernaan, serta hiperkolesterolemia. 

Sedangkan ekstrak kulit akar dan daun murbei memiliki efek hipoglikemik pada 

hewan (Mohammadi, 2012). 

Bagian ranting murbei mengandung vitamin A dan tanin. Buahnya mengandung 

cyanidin, isoquercetin, asam linoleat, asam stearat, asam oleat, sakarida, dan vitamin 

(karoten, B1, B2 dan C). Kulit akar mengandung morussin, derivat flavone mulberrin, 

mulberrochromene, cyclomulberrin, cyclomulberrochromene, dan mulberrofuran A. 

Juga mengandung betulinic acid, scopoletin, alfa-amyrin, beta-amyrin, undecaprenol, 

dan dodecaprenol, biji: urease. Kulit batang mengandung triterpenoid (alfa-, beta-

amyrin, sitosterol, sitosterol-alfa-glucoside), flavonoid (morusin, cyclomorusin, 

kuwanone A,B,C, oxydihydromorusin) dan coumarin (umbelliferone, dan scopoletin) 

(Hariana, 2008). 

Tumbuhan ini kaya akan kandungan kimia seperti alkaloid, flavonoid, dan 

polifenol yang diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam farmakologi 

Cina dan pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tanaman ini memiliki manfaat 

sebagai antiinflamasi, diuretic, anti demam, anti hipertensi, serta antidiabetik (Sayuti, 

2010).  
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Daun murbei juga mengandung quersetin dan anthosianin. Kedua macam 

senyawa tersebut termasuk ke dalam kelompok glikosida flavonoid. Glikosida 

flavonoid merupakan senyawa fenolik yang berperan sebagai koagulator protein 

(Dwidjoseputro, 1994). Gugus fenol dapat berikatan dengan membrane sel bakteri 

pada ikatan hidrogennya, sehingga menyebabkan perubahan struktur protein. 

Perubahan struktur protein membran sel dapat mengakibatkan semipermiabilitas 

membran sel terganggu, sehingga metabolisme seluler terganggu dan mengakibatkan 

kematian sel (Pelczar & Chan, 2005). 

Daun mengandung ecdysterone, betasitosterol, adenin, asam amino, copper, 

rutin, moracetin, isoquersetin, scopoletin, scopolin, alfa, betahexenal, cis beta 

hexenol, cis  alcohol, butylamine, inokosterone, lupeol, acetone, trigonelline, cholin, 

zinc, vitamin (a,b1,c dan karoten), asam klorogenik, asam fumarat, asam folat, asam 

formyltetrahydrofolik, mioinositol, dan phytoestrogens (Hariana, 2008). 

2.2 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisasi atau meredam 

dampak negatif akibat radikal bebas. Radikal bebas sendiri adalah suatu molekul 

yang mempunyai kumpulan elektron yang tidak berpasangan pada lingkaran luarnya. 

Manfaat ini yang menjadikan antioksidan sangat banyak diteliti oleh para peneliti. 

Berbagai hasil penelitian, antioksidan dinyatakan dapat memperlambat proses yang 

diakibatkan oleh radikal bebas seperti adanya tokoferol, askorbat, flavonoid, dan 

likopen (Andriani, 2007). 
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Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

atau disebut juga suatu zat yang dapat menetralkan atau menangkap radikal bebas dan 

melindungi jaringan biologis dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas 

(Algameta, 2009). Molekul-molekul antioksidan di dalam tubuh berfungsi untuk 

melindungi sel-sel tubuh dan komponen tubuh lainya dari radikal bebas, baik yang 

berasal dari metabolisme tubuh maupun yang berasal dari lingkungan. Antioksidan 

diduga juga dapat mencegah terjadinya kanker karena kemampuanya dalam 

menetralisasi radikal bebas yang merupakan salah satu penyebab kanker (Kumar & 

Kumar, 2009). 

Terdapat banyak bahan pangan yang dapat dijadikan sebagai sumber 

antioksidan alami misalnya rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, biji-biji serealia, 

sayuran, sumber bahan pangan yang kaya akan enzim dan protein. Pada umumnya 

tumbuhan merupakan sumber senyawa antioksidan alami yang berupa senyawa 

fenolik yang terletak pada hampir seluruh bagian tumbuhan yaitu pada kayu, biji, 

daun, buah, akar, bunga ataupun serbuk sari (Sarastani, dkk., 2002).  

Senyawa flavonoid sebagai antioksidan pada masa sekarang ini sangat banyak 

diteliti, karena memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengurangi resiko yang 

dapat ditimbulkan oleh radikal bebas atau bisa disebut anti-radikal bebas (Munisa, 

dkk., 2012). 

Fungsi utama antioksidan adalah untuk mengurangi terjadinya proses oksidasi 

dari lemak dan minyak, oksidasi radikal bebas, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan pada makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri makanan, 

meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan, serta mencegah 
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hilangnya kualitas sensori dan nutrisi (Kuncahyo dan Sunardi, 2007). 

Antioksidan dapat menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas 

reaktif membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil (Oktariana, 2007). 

Musthafa dan Lawrence (2000) menjelaskan bahwa antioksidan juga berfungsi untuk 

menetralisasi atau menekan dampak negatif yang diakibatkan radikal bebas. 

Pada umumnya antioksidan mengandung struktur inti yang sama, yaitu cincin 

benzena tidak jenuh disertai gugusan hidroksi atau gugus amino (Cahyadi 2008). 

Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan reaksi 

berantai radikal bebas dari lemak yang teroksidasi terdiri atas empat tahap (Rita et al. 

2009), yaitu: 

1. Pelepasan hidrogen dari antioksidan 

2. Pelepasan elektron dari antioksidan 

3. Adisi lemak (molekul teroksidasi) ke dalam cincin aromatik antioksidan 

4. Pembentukan senyawa kompleks antara lemak (molekul teroksidasi) dan cincin 

aromatik antioksida. 

Menurut Pokorny et al. (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 

antioksidan adalah pengeringan bahan, pengecilan ukuran bahan, serta proses 

ekstraksi. Selain itu, fakor-faktor lainnya adalah: 

1. Faktor fisik : Tekanan oksigen yang tinggi, luas kontak dengan oksigen, 

pemanasan atau radiasi yang menyebabkan peningkatan terjadinya rantai inisiasi 

dan propagasidari reaksi oksidasi serta menurunkan aktivitas antioksidan yang 

ditambahkan dalam bahan. 
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2. Faktor substrat : Sifat antioksidan dalam lipida atau pangan merupakan sistem 

yang dependent. Tingkat inisiasi dan propagasi merupakan fungsi dari tipe dan 

tingkat lipida tidak jenuh dan secara signifikan mempengaruhi aktivitas 

antioksidan. 

3. Faktor fisikokimia : Dalam bahan pangan dan sistem biologi, sifat hidrofobik dan 

hidrofilik senyawa antioksidan sangat mempengaruhi efektifitas antioksidatifnya. 

Semakin polar antioksidan maka akan lebih aktif dalam lipida murni, sedangkan 

antioksidan non polar lebih efektif dalam substrat yang polar seperti emulsi. 

2.3 Flavonoid  

Kata dari flavonoid merupakan kata yang merujuk pada senyawa bahan alam 

yang mengandung dua cincin aromatik benzena yang dihubungkan oleh 3 atom 

karbon, atau suatu fenilbenzopiran (C6-C3-C6). Bergantung pada posisi ikatan dari 

cincin aromatik benzena pada rantai penghubung tersebut, kelompok flavonoid dibagi 

menjadi 3 yaitu flavonoid, isoflavonoid, dan neoflavonoid. Perbedaan struktur 

flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Struktur Umum Flavonoid, Iso flavonoid, dan   

neoflavonoid (Grotewold, 2006) 
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Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan yang 

melimpah di alam. Fungsi senyawa flavonoid penting bagi tanamaan pada 

pertumbuhan dan perkembangannya. Fungsinya sebagai menarik perhatian hewan 

pada proses penyerbukan dan penyebaran benih, peningkat pertumbuhan tabung 

serbuk sari, stimulan fiksasi nitrogen pada bakteri Rhizobium serta resorpsi nutrisi 

dan mineral dari proses penuaan daun. Senyawa flavonoid juga bermanfaat untuk 

sistem pertahanan tanaman dari herbivora dan penyakit, serta senyawa ini 

membentuk dasar untuk melakukan interaksi alelopati antar tanaman (Andersen dan 

Markham, 2006). Selain itu, senyawa flavonoid mempunyai aktivitas antioksidan 

yang tinggi (Zuhra dkk., 2008) 

Pada tanaman, flavonoid memiliki beberapa fungsi yaitu dapat berfungsi 

sebagai antioksidan, fotoreseptor, antimikrobial, dan skrining cahaya. Flavonoid 

dalam bentuk turunanglikosilat berperan sebagai pemberian warna pada daun, bunga, 

dan buah (Simamora 2011) 

 

 
Gambar 3 Struktur Flavonoid (Lenny, 2006) 



 

11 
 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang mengandung 15 

atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu 

dua cincin aromatis yang dihubungkan olehsatuan tiga karbon yang dapat atau tidak 

dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid sering terdapat sebagai glikosida. 

Flavonoid merupakan kandungaan  pada tumbuhan hijau yang terdapat pada bagian 

tumbuhan seperti akar, daun, kayu, tepung sari, kulit, bunga, buah dan biji. Flavonoid 

mempunyai sifat polar karena mengandung sejumlah hidroksil yang tidak terikat 

bebas atau suatu gula (Markham 1988 dalam Silaban 2010). 

Hubungan antara total fenolik dan senyawa flavonoid dengan aktivitas 

antioksidan pada tumbuhan adalah semakin besar konsentrasi totalfenol atau senyawa 

flavonoid, maka semakin besari tingkat aktivitas antioksidan dari tumbuhan 

(Erukainure, 2011). 

Flavonoid memberi efek biologis antioksidan yang kuat yaitu sebagai 

antioksidan yang dapat menghambat penggumpalan keping-keping sel darah, 

merangsang pembentukan produksi nitrit oksida (NO) yang berperan melebarkan 

pembuluh darah (vasorelaction)  serta menghambat pertumbuhan sel kanker (Winarsi, 

2007) 

2.4 Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil 

yang menempel di cincin aromatik. Terkait dengan senyawa fenolik, seringkali terjadi 

kekeliruan  pada pengertian istilah “polifenol”, istilah polifenol kadang disalahartikan 
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sebagai bentuk polimerasi senyawa fenol, padahal polifenol merupakan satu senyawa 

yang memiliki lebih dari satu gugus fenol (Nurung, 2016). 

Senyawa fenolik secara struktural berhubungan dengan flavonoid dan berfungsi 

sebagai bahan awal (precursor) biosintesis flavonoid. Senyawa fenol ini secara luas 

dalam tumbuhan dan mempunyai aktivitas antioksidan (Rohman, 2015). Senyawa 

fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. 

Kandungan senyawa fenolik berfungsi sebagai terminator radikal bebas dan pada 

umumnya kandungan senyawa fenolik berkorelasi positif terhadap aktivitas 

antioksidan (Marinova dan Batcharov, 2011). Polifenol berperan penting dalam 

stabilisasi oksidasi lipid dan berhubungan langsung dengan aktivitas antioksidan 

(Huang, dkk., 2005).         

Salah satu antioksidan alami yaitu asam galat. Asam galat merupakan salah satu 

senyawa fenolik dan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Metode ini 

berdasarkan kekuatan mereduksi oleh gugus hidroksi fenolik. Semua senyawa fenolik 

termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteau. Kandungan 

fenolik total dalam tumbuhan dinyatakan dalam GAE (gallic acid equivalent) yaitu 

jumlah kesetaraan miligram asam galat dalam 1 gram sampel (Huang, dkk., 2005) 

2.5 Pengeringan 

Gambar 4 Gugus Fenolik (Lennny, 2006) 
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Pengeringan adalah aplikasi pemanasan melalui kondisi yang teratur, sehingga 

dapat mengurangi sebagian besar air dalam suatu bahan dengan cara diuapkan. 

Penghilangan air dalam suatu bahan dengan cara pengeringan mempunyai satuan 

operasi yang berbeda dengan dehidrasi. Dehidrasi akan menurunkan aktivitas air 

dalam bahan dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan air, sehingga umur 

simpan bahan pangan lebih lama (Muarif, 2013). 

Berdasarkan prinsip kerjanya pengeringan merupakan metode untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan pangan 

dengan cara menguapkanya, sehingga kadar air seimbang dengan kondisi udara 

normal atau setara dengan nilai aktivitas air (aw) yang aman dari kerusakan 

enzimatis, mikrobiologis, dan kimiawi (Subarna et al, 2007). 

Mekanisme pengeringan adalah udara pada mesin pengeringan memiliki fungsi 

sebagai pemberi panas pada bahan pangan, sehingga menyebabkan terjadinya 

penguapan air. Fungsi lain dari udara adalah untuk mengangkut uap air yang 

dikeluarkan oleh bahan yang dikeringkan. Pengeringan akan lebih cepat apabila 

kecepatan udara dinaikkan. Kadar air akhir apabila mullai mencapai 

kesetimbangannya, maka akanmembuat waktu pengeringan lebih cepat (Muarif, 

2013). 

Proses pengeringan akan menyebabkan produk yang dikeringkan mengalami 

perubahan, tekstur, warna, flavor, dan aroma. Panas dari  proses pengeringan  akan  

mengakibatkan menguapnya senyawa volatile dari bahan pangan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengeringan yaitu faktor sifat bahan pangan dan udara  pengering  

yang digunakan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan udara pengering yaitu 
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kelembaban udara, kecepatan volumetrik aliran udara pengering, dan suhu , 

sedangkan faktor yang berhubungan dengan sifat bahan  yaitu kadar air awal, ukuran 

bahan, dan tekanan parsial dalam bahan (Fellow, 2001). 

Semakin tinggi kecepatan aliran  udara dan suhu pengeringan maka semakin 

cepat proses pengeringan berlangsung. Seakin tinggi suhu udara pengering maka se 

makin besar energi panas yang di bawa udara sehingga semakin banyak jumlah air 

yang di uapkan dari bahan pangan yang dikeringkan. Apabila kecepatan aliran udara 

pengering semakin tinggi maka semakin cepat uap air yang menguap dari bahan ke 

atmosfer. Kelembaban udara juga berpengaruh pada proses peguapan air. Pada 

kelembaban udara tinggi, perbedaan tekanan uap air didalam dan diluar bahan kecil, 

sehingga pemindahan uap air dari dalam bahan keluar menjadi lambat (Rahmawan, 

2001). 

Menurut Mc. Cabe (2002) macam -macam alat pengeringan berdasarkan bahan 

yang akan dipisahkan diklasifikasikan menjadi 2 yairu:  

1. Pengering untuk zat padat  

a. Pengeringan talam (tray dryer)  

b. Pengering Putar (rotary dryer)  

c. Pengering kilat (flash dryer)  

d. Pengering conveyor sekrup (screw conveyor dryer)  

e. Pengeringan conveyor tabir ( screen conveyor dryer)  

f. Pengering menara (tower dryer)  

g. Pengering hamparan fluidisasi (fluid bed dryer)  

2. Pengering larutan dan bubur  
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a. Pengering trombol (drum dryer) 

b. Pengering film tipis ( thin-film dryer)  

c. Pengering semprot (spray dryer)  

Menurut Supriyono (2003) Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses 

pengeringan adalah:  

a. Luas Permukaan 

Air menguap dari permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah 

akan keluar ke bagian permukaan dan kemudian menguap. Untuk mempercepat 

proses pengeringan, bahan pangan yang akan dikeringkan dipotong-potong atau 

dikecilkan  ukurannya. Hal ini terjadi karena: (1) pemotongan atau pengirisan 

bertujuan  memperluas permukaan bahan dan permukaan yang luas dapat 

berhubungan dengan medium pemanasan sehingga air mudah menguap, (2) 

potongan-potongan kecil atau lapisan yang tipis mengurangi jarak dimana panas 

harus bergerak sampai ke pusat bahan pangan.  

b. Perbedaan Suhu dan Udara Sekitarnya  

Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan  

maka semakin cepat pemindahan panas ke dalam bahan danse makin cepat 

penguapan air dari bahan. Air yang keluar dari bahan yang dikeringkan akan 

menjenuhkan udara sehingga kemampuannya untuk menyingkirkan air berkurang. 

Jadi dengan semakin tinggi suhu alat pengeringan maka proses pengeringan akan 

berlangsung semakin cepat. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan bahan yang 

dikeringkan, menyebabkan terjadinya peristiwa yang disebut "Case Hardening", yaitu 
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suatu keadaan dimana bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya 

masih basah.  

c. Kecepatan Aliran Udara  

Udara yang bergerak dan mempunyai gerakan yang tinggi selain dapat 

menguapkan air juga akan menghilangkan uap air tersebut dari permukaan bahan 

pangan, sehingga akan mencegah terjadinya atmosfir jenuh yang akan memperlambat 

penghilangan air. Apabila aliran udara pada alat pengeringan berjalan dengan baik, 

maka proses pengeringan akan semakin cepat, yaitu semakin mudah dan semakin 

cepat uap air teruapkan.  

d. Tekanan Udara  

Semakin kecil tekanan udara akan menyebabkan semakin besarnya kemampuan 

udara untuk menguapkant air selama pengeringan, karena dengan semakin kecilnya 

tekanan maka kerapatan udara akan berkurang sehingga uap air dapat lebih banyak 

tetampung dan dikeluarkankan dari bahan pangan. Sebaliknya jika tekanan udara 

semakin besar maka udara disekitar pengeringan akan lembab, sehingga kemampuan 

menampung uap air terbatas dan menghambat proses pengeringan. 

2.6 Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia yang larut pada baan sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. 

Diketahuinya senyawa aktif yang terkandung pada simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut yang digunakan dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk memisahkan campuran beberapa zat 

menjadi komponen-komponen terpisah. Ragam ekstraksi yang tepat tergantung pada 
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tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa 

yang diisolasi. Bila mengisolasi senyawa dari jaringan hijau, keberhasilan ekstraksi 

dengan alkohol berkaitan langsung dengan seberapa jauh klorofil tertarik oleh pelarut 

tersebut. Bila ampas jaringan pada ekstraksi ulang sama sekali tak berwarna hijau 

kembali, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstraksi 

(Harborne 1987). 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut sesuai 

kepolaritasannya sehingga terpisah dari bahannya. Hasil dari ekstraksi disebut 

ekstrak. Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan hingga memenuhi baku yang ditetapkan (Sampurno,2000). 

Adapun jenis metode ekstraksi yaitu sebagai berikut: 

1. Ekstraksi Perkolasi  

Perkolasi dilakukan dengan cara dibasahkan 10 bagian simplisia dengan derajat 

halus yang cocok, menggunakan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari 

dimasukkan dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Massa dipindahkan 

sedikit demi sedikit ke dalam perkolator, ditambahkan cairan penyari. Perkolator 

ditutup dibiarkan selama 24 jam dan kemudian akan diperoleh filtrat. 

2. Ekstraksi Soxhletasi  

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya merupakan ekstraksi secara 

berkesinambungan.  Cairan penyari dipanaskan, kemudian uap yang dihasilkan 

dialirkan pada pipa dan akan diembunkan oleh pendingin balik.Cairan penyari turun 
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untuk m,encari zat aktif dalam simplisia. Selanjutnya bila cairan turun sampai 

mengenai sifon, maka seluruh cairan akan turun ke labu alas bulat dan terjadi 

sirkulasi secara terus menerus. Proses akan berlangsung secara kontinyu sampai zat 

aktif yang terdapat pada simplisia tersari secara menyeluruh. 

3. Ekstraksi Maserasi  

Maserasi dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia dengan derajat 

yang cocok kedalam bejana, kemudian dituangi dengan penyari 75 bagian, ditutup 

dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil diaduk sekali-kali setiap 

hari lalu diperas dan ampasnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari.  

4. Ekstraksi Refluks  

Ekstrasi metode refluks biasa disebut denga ekstraksi berkesinambungan. Bahan 

yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang 

dilengkapi dengan alat pendingin balik, lalu dipanaskan sampai mendidih. Ciran 

penyari akan menguap dan uap yang dihasilkan akan diembunkan dengan pendingin 

balik dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian 

seterusnya.  

5. Ekstraksi Penyulingan  

Penyulingan dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang 

mengandung komponen kimia yang memilki titik didih yang tinggi pada tekanan 

udara normal, yang pada pemanasan biasanya terjadi kerusakan zat aktifnya. 

Menghindari kerusakan dari bahan dan menjaga kualitas senyawa yang akan 

diekstrak maka dilakukan proses ekstraksidengan penyulingan.  
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2.7 Pengaruh Pelarut 

Menurut Guenther (1987), syarat pelarut yang digunakan pertama harus bersifat 

bersifat selektif artinya pelarut harus dapat melarutkan semua senyawa dengan cepat. 

Syarat kedua harus mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal ini supaya pelarut 

mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, namun titik didih pelarut 

tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan kehillangan akibat penguapan. 

Syarat ketiga bersifat inert artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. 

Syarat keempat carilah pelarut yang murah dan mudah didapatkan. 

Kelarutan zat di dalam pelarut-pelarut itu tergantung dari ikatannya, apakah 

polar, semi polar atau non polar. Pelarut polar misalnya: air, alkohol dan metanol, 

sedangkan yang non polar misalnya heksan dan karbon tetra klorida. Zat-zat yang 

polar hanya larut dalam pelarut polar, sedangkan zat-zat non polar hanya larut dalam 

pelarut non polar (Yuliani dan Rusli 2003). 

2.7.1 Etanol  

Etanol merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, 

hidrogen, dan oksigen. Etanol memilki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan metanol dan lebih rendah dibandingkan dengan alkohol-alkohol lainnya. Hal 

ini dapat diterangkan dengan adanya ikatan hidrogen di dalam molekul alkohol, 

sehingga alkohol dengan bobot molekul rendah sangat larut dalam air. Tetapi dengan 

adanya gaya Van Der Waals antara molekul-molekul hidrogen dalam alkohol menjadi 

lebih efektif menarik molekul satu sama lain sehingga mengalahkan efek 

pembentukan ikatan hidrogen (Koenan, 1986 dalam Aziz, dkk, 2009).  
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Etanol bersifat miscible terhadap air dan dengan kebanyakan larutan organik, 

termasuk larutan non-polar seperti aliphatic hydrocarbons. Lebih jauh lagi 

penggunaan etanol digunakan sebagai solvent untuk melarutkan obat-obatan, penguat 

rasa, dan zat warna yang tidak mudah larut dalam air. Bila bahan non-polar dilarutkan 

dalam etanol, dapat ditambahkan air untuk membuat larutan yang kebanyakan air. 

Gugus OH dalam etanol membantu melarutkan molekul polar dan ion-ion dan gugus 

alkilnya CH3CH2- dapat mengikat bahan non-polar. Dengan demikian etanol dapat 

melarutkan baik non maupun polar (Aziz, dkk, 2009). 

2.7.2 Etil Asetat 

Etil asetat/ etiletanoat/ C2H5OOCCCH3 adalah suatu zat cair tak berwarna 

dengan bau buah yang semerbak bertitik didih 77°C dan d = 0,9 g/ml (Arsyad 2001). 

Viskositas etil asetat 0,46 pada 20
o
C, boiling point 76,5

o
C, dan flash point -3

o
C 

(Scheflan dan Morris 1983). Dalam penelitian gandapura, pelarut yang digunakan 

adalah metanol, etil asetat dan n heksana, ternyata hasil ekstraksi dari masing-masing 

pelarut menunjukkan bahwa rendemen ekstrak tertinggi dihasilkan ekstrak metanol 

yang bersifat polar, diikuti oleh etil asetat dan heksan (Hermani 2004). 

Pelarut etil asetat bersifat semi polar yang memiliki titik didih yang relatif 

rendah yaitu 77
o
C sehingga mudah menguap (bersifat volatil), berwujud cairan yang 

tidak beracun, tidak berwarna, dan memiliki aroma khas (Susanti, 2012). 

2.7.3 n-heksana 

n-heksana adalah hidrokarbon alkana rantai lurus yang memiliki 6 atom karbon 

dengan rumus molekul C6H14. Isomer heksana tidak reaktif dan digunakan sebagai 

secara luas sebagai pelarut inert dalam reaksi organik karena heksana bersifat sangat 
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tidak polar. n-heksana dibuat dari hasil penyulingan minyak mentah dimana untuk 

produk industrinya ialah fraksi yang mendidih pada suhu 65-70°C. Heksana 

digunakan di laboratorium untuk mengekstrak minyak dan lemak. Pemanfaatan n-

heksana yang lainnya ialah : Sebagai cleansing agent pada tekstile, furniture, 

pembuatan sepatu, dan printing industri.  n-heksana juga merupakan lem khusus yang 

digunakan pada atap dan sepatu (Aziz, dkk, 2009) 

n-Heksana (C6H14) merupakan golongan alkana dan termasuk ke dalam pelarut 

nonpolar. Adanya ikatan antara C-H menyebabkan n-heksana bersifat nonpolar. 

Karbon dan hidrogen memiliki elektronegativitas yang sangat dekat, sehingga 

pasangan elektron pada ikatan kovalen antara karbon dan hidrogen saling berbagi 

sehingga menyebabkan polaritas antara ikatan C-H sedikit. Pasangan elektron antara 

ikatan C-C pada n-heksana juga saling berbagi sehingga ikatan ini juga nonpolar 

(Hill, 2000) 

 


