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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia banyak tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional berkhasiat (Saifudin et al., 2011). Produk hasil pertanian 

tumbuhan obat tidak berbentuk simplisia saja, namun bisa juga berbentuk 

ekstrak. Kondisi tanah yang mengandung unsur hara tanah seperti N, P, 

dan K, menentukan metabolit tanaman yang selanjutnya akan berpengaruh 

pada kandungan kimia tanaman. Disamping memperhatikan sifat fisik dan 

senyawa aktif dari simplisia maka diperhatikan juga pembuatan ekstrak 

yang berbeda – beda menyebabkan karakteristik ekstrak yang berbeda pula 

khasiat ekstrak tersebut. Kestabilan kadar senyawa aktif merupakan syarat 

mutlak mutu ekstrak yang diproduksi (DepKes RI, 2000). Salah satu cara 

untuk mengendalikan mutu simplisia dan ekstrak adalah dengan 

melakukan standardisasi. Standardisasi diperlukan agar dapat diperoleh 

bahan baku yang seragam yang akhirnya dapat menjamin efek farmakologi 

tanaman tersebut (BPOM RI, 2005). 

Menurut Arora et al., (2013) bahwa secara umum genus Moringa 

mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, fenol dan saponin. Daun Kelor 

diantaranya memiliki aktivitas antimikroba, antijamur, antihipertensi, 

antihiperglikemik, antitumor, antikanker, anti-inflamasi (Toma and Deyno, 

2014) serta peluruh batu ginjal (Arisandi and Andriani, 2000). Bagian 

tanaman dari kelor yang sering digunakan untuk pengobatan tradisional 
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adalah daun. Berdasarkan penelitian Logu (2005) menyatakan bahwa daun 

kelor mempunyai kandungan 120 mg vitamin C dalam 100 gr pada bagian 

daunnya, dan memiliki aktifitas antioksidan yang sangat kuat. Daun Kelor 

juga mengandung alkaloid, saponin, fitosterol, tannin, fenolik dan 

flavonoid yang juga mempunyai aktifitas antioksidan. 

Penelitian ini dilakukan pada standardisasi parameter spesifik 

karena peneliti ingin mengetahui mutu ekstrak etanol daun Kelor 

berdasarkan variasi tempat tumbuh. Penelitian yang dilakukan Irsyad 

(2015) menyatakan bahwa hasil standardisasi ekstrak etanol tanaman 

Katumpangan Air (Peperomia pellucida L. Kunth) yang berasal dari 3 

Tempat Tumbuh meliputi standardisasi parameter spesifik menunjukkan 

hasil yang memenuhi syarat sebagai ekstrak terstandar. Standardisasi 

parameter spesifik ekstrak etanol daun kecombrang pada penelitian 

(Burhan et al., 2016) menunjukkan bahwa ekstrak memenuhi syarat 

parameter spesifik dan terdapat perbedaan pada dua tempat tumbuh. 

Daun Kelor yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 

Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang memiliki ketinggian 60 

mdpl dan Kecamatan Gunung Pati, Semarang 300 mdpl dimana keduanya 

memiliki tempat tumbuh yang berbeda berdasarkan letak geografis (BPS, 

1992). Menurut Fatchurrozak et al., (2013), ketinggian suatu tempat dari 

permukaan laut merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman. Daerah pesisir dan daerah pegunungan 

memiliki perbedaan faktor lingkungan. Semakin tinggi ketinggian 
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tempatnya, maka semakin tinggi pula stress terhadap lingkungan. Ketika 

suatu tanaman mengalami stress, maka produksi metabolit sekunder 

termasuk produksi vitamin akan mengalami peningkatan. 

Telah diketahui bahwa suatu sediaan obat yang diproduksi dari 

bahan alam sering kali bervariasi karena beberapa faktor, misalnya genetik 

(bibit), lingkungan (iklim), rekayasa agronomi (fertilizer) dan panen 

(waktu dan pasca panen). Oleh karena itu, proses standardisasi ekstrak 

sangat diperlukan untuk menghasilkan ekstrak yang berkualitas baik. 

Persyaratan mutu simplisia terdiri atas berbagai parameter standar umum 

yaitu parameter spesifik (DepKes RI, 2000). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan  

standardisasi spesifik ekstrak Daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) 

dengan metode ekstraksi ultrasonik pada dua tempat tumbuh dengan 

parameter tersebut meliputi identititas simplisia, organoleptik ekstrak, 

senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dan kandungan kimia. 

Standardisasi spesifik ekstrak daun kelor dilakukan untuk memperoleh 

simplisia dengan tingkat standar berdasarkan parameter spesifik yang lebih 

baik sehingga produk obat dapat terjamin mutunya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana parameter spesifik ekstrak daun kelor (Moringan oleifera 

Lamk.) pada dua tempat tumbuh ?  
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2. Apakah terdapat perbedaan kadar senyawa terlarut dalam pelarut 

tertentu  ekstrak daun kelor (Moringan oleifera Lamk.) pada dua 

tempat tumbuh? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hasil parameter spesifik ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk.) pada dua tempat tumbuh. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kadar senyawa terlarut dalam pelarut 

tertentu ekstrak daun kelor (Moringan oleifera Lamk.) dari dua tempat 

tumbuh. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Memberikan data awal standardisasi ekstrak daun kelor, sehingga dapat 

menjamin kualitasnya. 

2. Sebagai acuan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dikembangkan 

menjadi bahan baku herbal terstandar dan fitofarmaka. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) 

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 

meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 

700 m di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada daerah tropis 

dan subtropis pada semua jenis tanah dan tahan terhadap musim kering 
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dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan  (Mendieta-Araica 

et al., 2013). 

a. Klasifikasi 

Kedudukan daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) dalam sistematika 

tanaman (taksonomi) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi   : Angeospermae  

Klas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Brassicales 

Familia  : Moringaceae 

Genus  : Moringa  

Spesies   : Moringa oleifera Lamk  (Hidayat, 1991)  

Berikut ini adalah gambar dari daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) 

dapat dilihat pada gambar 1 : 

 

Gambar 1. Daun Kelor (Moringa oleivera Lamk.) (Hidayat, 1991). 

 

b. Morfologi 

Daun Kelor (Moringa oleivera Lamk.) adalah salah satu jenis 

tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. 

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 
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meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 

700 m di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada daerah tropis 

dan subtropis pada semua jenis tanah dan tahan terhadap musim kering 

dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan  

(Mendieta-Araica et al., 2013). 

Bunga kelor ada yang berwarna putih, putih kekuning kuningan 

(krem) atau merah, tergantung jenis atau spesiesnya. Tudung pelepah 

bunganya berwarna hijau dan mengeluarkan aroma bau semerbak  

umumnya di Indonesia bunga kelor berwarna putih kekuning-kuningan 

(Palupi et al, 2007). 

Daun kelor berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan 

ukurannya kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai (Tilong, 

2012). Daun kelor muda berwarna hijau muda dan berubah menjadi 

hijau tua pada daun yang sudah tua. Daun muda teksturnya lembut dan 

lemas sedangkan daun tua agak kaku dan keras. Daun berwarna hijau 

tua biasanya digunakan untuk membuat tepung atau powder daun 

kelor. Apabila dikonsumsi maka daun kelor memiliki rasa agak pahit 

tetapi tidak beracun (Hariana, 2008). 

c. Kandungan Kimia 

Tanaman Kelor diketahui memiliki fitokimia yang beragam dan 

sebagian besar telah diamati manfaat kesehatannya. Moringa oleifera 

Lamk. yang termasuk kedalam genus Moringa ini mengandung senyawa 

kimia antara lain suatu flavonoid, alkaloid, fenol, dan saponin. Daun 



7 
 

 

kelor juga mengandung unsur zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan oleh 

ibu hamil, seperti beta karotin, thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niasin 

(B3), kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, seng, vitamin C, sebagai 

alternatif untuk meningkatkan status gizi ibu hamil (Jongrungruangchok 

et al., 2010; Tilong, 2012). Daun kelor sangat kaya akan nutrisi, 

diantaranya kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B dan vitamin C 

(Misra and Misra, 2014; Oluduro, 2012; Ramachandran et al., 1980). 

d. Khasiat Tanaman 

 Daun Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lamk.) tidak hanya kaya 

akan nutrisi akan tetapi juga memiliki sifat fungsional karena tanaman 

ini mempunyai khasiat dan manfaat buat kesehatan manusia. Baik 

kandungan nutrisi maupun berbagai zat aktif yang terkandung dalam 

tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mahluk hidup dan 

lingkungan. Oleh karena itu kelor mendapat julukan sebagai “miracle 

tree” (Fuglie et al., 2001). Disamping itu, kelor sangat berpotensi 

digunakan dalam pangan, kosmetik dan industri (Anwar et al., 2007). 

Daun kelor dikenal sebagai penangkal senyawa radikal bebas 

karena mengandung fenol dalam jumlah yang banyak (Verma et al., 

2009). Khasiat daun kelor sebagai farmakologis, yaitu antimikroba, 

antijamur, antihipertensi, antihiperglikemik, antitumor, antikanker, anti-

inflamasi (Toma and Deyno, 2014). Selain itu hasil penelitian telah 

menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat berfungsi sebagai 
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antidiare (antidiarraheal activity) dengan dosis oral 300 mg/kg berat 

badan (Misra et al., 2014). 

2. Ekstrak dan Ekstraksi 

a. Ekstrak  

Ekstrak adalah sedian pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemurnian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). Ada beberapa 

jenis ekstrak yakni ekstrak cair, ekstrak kental dan ekstrak kering. 

Ekstrak cair jika hasil ekstraksi masih bisa dituang, biasanya kadar air 

lebih dari 30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air antara 5-30%. 

Ekstrak kering jika mengandung kadar air kurang dari 5% (Voigt, 1995). 

Faktor yang mempengaruhi ekstrak yaitu faktor biologi dan faktor 

kimia. Faktor biologi meliputi spesies tumbuhan, lokasi tumbuh, waktu 

pemanenan, penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan dan bagian 

yang digunakan. Sedangkan faktor kimia yaitu faktor internal (jenis 

senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, 

komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar total rata-rata senyawa aktif) 

dan faktor eksternal (metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat 

ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang 

digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, kandungan pestisida) 

(Depkes RI, 2000). 
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Faktor lain yang mempengaruhi ekstrak yaitu faktor penentu mutu 

ekstrak yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu kesahihan tanaman, 

genetik, lingkungan tempat tumbuh, penambahan bahan pendukung 

pertumbuhan, waktu panen, teknologi ekstrak, dan penyimpanan ekstrak 

(Saifudin et al, 2011). 

b. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat 

larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

menggunakan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai 

simplisia dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, 

falvonoida dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang 

dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). Metode ekstraksi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekstraksi dengan bantuan 

gelombang ultrasonik. 

c. Ekstraksi Ultrasonik 

Metode ultrasonik adalah metode yang menggunakan gelombang 

ultrasonik yaitu gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-

20 kHz (Suslick, 1988). Ultrasonik bersifat non-destructive dan non-

invasive, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke berbagai 

aplikasi (McClements, 1995). Menurut Kuldiloke (2002) salah satu 

manfaat ekstraksi ultrasonik adalah untuk mempercepat proses ekstraksi. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Cameron and Wang (2006) 
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menyebutkan rendemen pati jagung dari proses ultrasonik selama 2 menit 

hampir sama dengan pemanasan dengan air selama 1 jam. Dengan 

penggunaan ultrasonik proses ektraksi senyawa organik pada tanaman 

dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung 

lebih cepat. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran ultrasonik 

sehingga kandungan yang ada didalamnya dapat keluar dengan mudah 

(Mason, 1990). 

Metode ultrasonik mempunyai cara kerja dalam mengekstraksi 

dengan gelombang ultrasonik terbentuk dari pembangkitan ultrason 

secara lokal dari kavitasi mikro pada sekeliling bahan yang akan 

diekstraksi sehingga terjadi pemanasan pada bahan tersebut, sehingga 

melepaskan senyawa ekstrak. Terdapat efek ganda yang dihasilkan, yaitu 

pengacauan dinding sel sehingga membebaskan kandungan senyawa 

yang ada di dalamnya dan pemanasan lokal pada cairan dan 

meningkatkan difusi ekstrak (Keil, 2007). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Liu et al., (2010) menyatakan bahwa kavitasi ultrasonik 

menghasilkan daya patah yang akan memecah dinding sel secara mekanis 

dan meningkatkan transfer material. 

3. Standardisasi 

Standardisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian 

parameter, prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-

unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi 

syarat standar (kimia, biologi dan farmasi), termasuk jaminan (batas-batas) 
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stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Persyaratan mutu ekstrak 

terdiri dari berbagai parameter standar umum dan parameter standar 

spesifik. Pengertian standardisasi juga berarti proses menjamin bahwa 

produk akhir obat (obat, ekstrak atau produk ekstrak) mempunyai nilai 

parameter tertentu yang konstan (ajeg) dan ditetapkan terlebih dahulu 

(DepKes RI, 2000). 

Mengingat obat herbal berbagai tanaman memiliki peran penting 

dalam bidang kesehatan bahkan bisa menjadi produk andalan Indonesia 

maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak 

tanaman obat (Saifudin et al., 2011). Metode standardisasi dalam proses 

pembuatan obat herbal meliputi dua aspek parameter yaitu aspek parameter 

spesifik dan non spesifik (DepKes RI, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui parameter spesifik dalam daun kelor. 

Parameter spesifik adalah aspek kandungan kimia kualitatif dan  

kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap 

aktivitas farmakologis tertentu. Beberapa aspek parameter spesifik (DepKes 

RI, 2000) diantaranya : 

a). Identitas (parameter identitas ekstrak) 

Meliputi deskripsi tata nama ekstrak (generik, dagang, paten), 

nama lain tumbuhan (sistematika botani), bagian tumbuhan yang 

digunakan (rimpang, daun) dan nama Indonesia tumbuhan. 
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b). Organoleptik 

Parameter organoleptik ekstrak meliputi penggunaan panca 

indera mendiskripsikan bentuk (kental), warna (hijau kehitaman), 

bau (khas kelor), rasa (pahit) guna pengenalan awal yang 

sederhana se-objektif mungkin. 

c). Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu 

Melarutkan ekstrak dengan pelarut (alkohol/air) untuk 

ditentukan jumlah larutan yang identik dengan jumlah senyawa 

kandungan secara gravimetrik. Dalam hal tertentu dapat diukur 

senyawa terlarut dalam pelarut lain misalnya heksana, 

diklorometan, methanol. Tujuannya untuk memberikan gambaran 

awal jumlah senyawa kandungan. 

d). Uji kandungan kimia ekstrak 

Ada beberapa penapisan golongan kandungan kimia yang dapat 

dikembangkan dan dapat ditetapkan metodenya, yaitu:golongan 

alkaloid, golongan flavonoid, golongan saponin, golongan tanin, 

golongan kuionolon, golongan steroid dan golongan triterpenoid. 

e). Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

   Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan metode 

pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan distribusi dua 

fase yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) dapat digunakan untuk tujuan analitik dan preparatif. 
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Kromatografi Lapis Tipis (KLT) analitik digunakan untuk 

menganalisis senyawa-senyawa organik dalam jumlah kecil 

misalnya, menentukan jumlah komponen dalam campuran dan 

menentukan pelarut yang tepat untuk pemisahan dengan KLT 

preparatif. Sedangkan KLT preparatif digunakan untuk 

memisahkan campuran senyawa dari sampel dalam jumlah besar 

berdasarkan fraksinya, yang selanjutnya fraksi-fraksi tersebut 

dikumpulkan dan digunakan untuk analisa berikutnya 

(Sastrohamidjojo, 2005). 

Fase diam dalam KLT berupa silika gel yang mampu 

mengikat senyawa yang akan dipisahkan. Sedangkan fase 

geraknya berupa berbagai macam pelarut atau campuran pelarut. 

Proses pengembangan atau elusi ialah proses pemisahan campuran 

cuplikan akibat pelarut pengembang merambat naik dalam lapisan 

fase diam. Jarak hasil pemisahan senyawa pada kromatogram 

biasanya dinyatakan dengan harga Rf (Sastrohamidjojo, 2005). 

Harga maksimum Rf adalah 1, sampel bermigrasi dengan 

kecepatan sama dengan fase gerak. Harga minimum Rf adalah 0, 

dan ini teramati jika sampel tertahan pada posisi titik awal 

dipermukaan fase diam (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

 



14 
 

 

F. Landasan Teori 

Produk hasil pertanian tumbuhan obat tidak berbentuk simplisia saja, 

namun bisa juga berbentuk ekstrak. Untuk mencapai suatu ekstrak yang 

dikehendaki sebagai produk unggulan, maka konsep tumbuhan obat unggulan 

dikembangkan sebagai bahan baku ekstrak. Disamping memperhatikan sifat 

fisik dan senyawa aktif dari simplisia maka diperhatikan juga senyawa-

senyawa lain yang terdapat dalam simplisia. Kestabilan kadar senyawa aktif 

merupakan syarat mutlak mutu ekstrak yang diproduksi (DepKes RI, 2000). 

Salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia dan ekstrak adalah dengan 

melakukan standardisasi. Standardisasi diperlukan agar dapat diperoleh bahan 

baku yang seragam yang akhirnya dapat menjamin efek farmakologi tanaman 

tersebut (BPOM RI, 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqa (2010) menyatakan bahwa 

standardisasi simplisia daun Gendarusa vulgri Burm f. yang berasal dari 

Mojokerto lahan 1 (Desa Dolopeto), Mojokerto lahan 2  (Desa Gondang), dan 

Ponorogo, sudah memenuhi persyaratan Materia Medika Indonesia pada 

parameter-parameter standardisasi spesifik. Hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh Mutiatikum et al., (2010) menyatakan bahwa hasil 

Standardisasi Simplisia dari Buah Miana (Plectranthus seutellaroides (L) 

R.Bth) yang berasal dari 3 Tempat Tumbuh Menado, Kupang dan Papua 

menunjukkan bahwa uji kadar sari yang larut dalam etanol ketiga tempat 

tersebut telah memenuhi persyaratan menurut Materia Medika Indonesia. 
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Parameter spesifik meliputi identititas simplisia, organoleptik ekstrak, 

senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dan kandungan kimia sebagai langkah 

awal proses pengembangan obat tradisional merupakan persyaratan mutu 

simplisia dalam proses standardisasi (DepKes RI, 2000). 

G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Standardisasi parameter spesifik ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) 

pada dua tempat tumbuh memenuhi persyaratan standardisasi. 

2. Terdapat perbedaan kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu ekstrak daun 

kelor (Moringan oleifera Lamk.) pada dua tempat tumbuh. 


