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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

     Penelitian ini dilaksanakan di Unit Produksi Minyak Nilam 

Universitas Brawijaya, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, 

Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada 

bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012. 

      

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

     Alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minyak atsiri 

nilam adalah timbangan, gunting, tali, karung terpal, gelas ukur, 

wadah penampung minyak, alat tulis, kertas, seperangkat mesin 

penyulingan yang terdiri dari ketel penyulingan, boiler, dan 

pompa air. 

3.2.2 Bahan 

    Bahan yang digunakan untuk memproduksi minyak nilam 

adalah daun nilam segar yang didapatkan dari petani di daerah 

Kesamben, Blitar, bahan bakar solar, dan air. 
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3.3 Batasan Masalah 

    Permasalahan pada penelitian ini dibatasi hanya menjelaskan 

tentang uji coba dan penyempurnaan Standard Operating 

Procedure (SOP) pelayuan dan penyulingan proses produksi 

minyak atsiri nilam di Unit Produksi Minyak Nilam Universitas 

Brawijaya, Kesamben. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

     Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

evaluasi deskriptif, yaitu penggambaran aktivitas pelayuan dan 

penyulingan di lapang yang disusun sebagai usulan perbaikan 

SOP berdasarkan hasil survei. Setelah diperoleh SOP 

perbaikan pelayuan dan penyulingan, dilanjutkan dengan 

penerapan SOP untuk menyakinkan bahwa aktivitas pelayuan 

dan penyulingan telah dilakukan sesuai dengan standar. 

Tahapan penelitian untuk evaluasi penerapan SOP pada proses 

produksi minyak atsiri nilam dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Prosedur Penelitian 
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3.4.1 Studi Proses Produksi 

      Studi proses produksi dilakukan sebagai studi pendahuluan 

untuk mempelajari dan mengetahui proses pembuatan minyak 

atsiri nilam. Studi yang dilakukan adalah mempelajari proses 

produksi dan observasi secara umum. Dari studi proses 

produksi ini diharapkan memperoleh pemahaman umum 

terhadap kondisi proses produksi minyak atsiri serta dapat 

memfokuskan masalah yang akan diteliti. 

 

3.4.2 Identifikasi Permasalahan 

     Identifikasi permasalahan merupakan tahapan yang mencari 

dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan. 

Pada penelitian ini, permasalahan difokuskan pada evaluasi 

SOP proses produksi minyak nilam sebelum direvisi 

berdasarkan hasil pengamatan secara umum dan wawancara 

dengan operator di lokasi. 

 

3.4.3 Studi Literatur 

     Studi literatur adalah tahapan yang dilakukan dengan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Studi literatur dapat dilakukan dengan 

mencari sumber yang berupa buku, internet, laporan atau 
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tulisan ilmiah lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

yang dikaji. 

 

3.4.4 Penetapan sampel 

     Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah jumlah 

bahan baku, tekanan, waktu penyulingan dan pemakaian bahan 

solar. 

 

3.4.5 Pelaksanaan Penelitian 

      Tahap-tahap pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan bahan baku: bahan baku yang digunakan 

adalah daun nilam (Pogostemon cablin). 

2. Sortasi bahan baku: tanaman nilam yang berada 

dibagian tangkal dipotong dan diambil ranting & daun 

yang memenuhi syarat. Kemudian diikat dengan berat 1 

– 2 kg/ ikat 

3. Pengeringan/ pelayauan daun nilam dilakukan dengan 

menggunakan rak yang digantung pada tempat 

pelayuan/pengeringan. 

4. Penyulingan: penyulingan dilakukan dengan alat 

penyuling yang berbeda dengan yang dilakukan 

petani/pekebun nilam sekarang ini yaitu menggunakan 

metode uap langsung (steam destillation) yaitu boiler 1 
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ton uap/jam. Kapasitas ketel suling yaitu 200 – 250 kg 

daun nilam kering per proses. 

5. Analisa kadar Patchouli alcohol minyak atsiri nilam 

dengan menggunakan Gas Chromatography – Mass 

Spectometry (GC – MS) (dapat dilihat pada Lampiran 1). 

 

3.4.6 Pengumpulan Data  

     Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa metode antara lain: 

1. Observasi data sebelum dan sesudah SOP pelayuan 

dan penyulingan SOP diperbaiki adalah metode 

pengamatan secara langsung ke lapang untuk 

mendapatkan data tentang proses pelayuan dan 

penyulingan minyak atsiri nilam. 

2. Wawancara kepada operator dan pekerja, yaitu 

pengajuan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait 

untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai 

aktivitas pelayuan dan  penyulingan proses produksi 

minyak atsiri nilam. 

3. Studi literatur, yaitu mempelajari referensi yang relevan 

dan dokumentasi mengenai Standard Operating 

Procedure (SOP) pelayuan dan penyulingan proses 

produksi minyak atsiri nilam 

 



30 

 

3.4.7 Evaluasi SOP 

     Evaluasi SOP dilakukan pada setiap tahap proses serta 

mencatat penyimpangan yang terjadi dan menentukan 

penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Metode evaluasi 

yang digunakan adalah metode evaluasi deskriptif. Dalam 

metode ini menjelaskan tentang proses pelayuan dan 

penyulingan minyak atsiri nilam serta semua hal yang 

berhubungan dengan proses tersebut, selanjutnya akan ditulis 

dan divisualisasi ke dalam SOP.  

 

 

3.4.8 Penerapan SOP 

    Penerapan SOP dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan 

apabila terdapat ketidaksesuaian maka akan direvisi kemudian 

digunakan sebagai rekomendasi untuk diterapkan di unit 

produksi. Hasilnya akan disusun dalam modul yang diharapkan 

akan mempermudah pekerja mejalankan proses. 

  

 


