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Danis Alfiana Hardani. 0811033006. Ekstraksi Minyak Melati 
(Jasminum sambac) (Kajian Jenis Pelarut dan Lama 
Ekstraksi). TA. Pembimbing: Dr. Ir. Nur Hidayat, MP. dan Ika 
Atsari Dewi, STP, MP. 

 
RINGKASAN 

 
Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak 

atsiri dunia. Minyak atsiri merupakan komoditas ekspor 
Indonesia yang menghasilkan devisa negara. Dalam dunia 
perdagangan telah beredar sekitar 80 jenis minyak atsiri, 
diantaranya minyak nilam, serai wangi, cengkih, jahe, pala, dan 
jasmin. Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi dan 
sebagai pemasok bibit melati di Indonesia. Jenis yang banyak 
ditanam di Jawa Timur adalah Jasminum Sambac. Di Jawa 
Timur luas area tanaman dan produksi melati masing-masing 46 
ribu ha dan 650 ton per tahun.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh jenis 
pelarut dan lama ekstraksi terhadap rendemen dan mutu minyak 
melati dan mengetahui perbandingan mutu absolute melati hasil 
penelitian dengan penelitian terdahulu dengan pelarut dan 
waktu yang berbeda. Penelitian menggunakan RAK 
(Rancangan Acak Kelompok) dengan 2 faktor yaitu jenis pelarut 
dan lama ekstraksi. Masing-masing faktor terdiri dari 3 level dan 
2 level dengan 3 kali ulangan, sehingga didapatkan total 18 
satuan percobaan. Pelarut yang digunakan yaitu petroleum eter 
dan heksan. Lama ekstraksi yang digunakan yaitu 3 jam, 4 jam, 
dan 5 jam. 

Hasil penelitian diperoleh rendemen yang dihasilkan 
menggunakan pelarut petroleum eter dan pelarut heksan 
berbeda nyata. Rerata rendemen pelarut petroleum eter 8,10% 
sedangkan pelarut heksan 5,48%. Lama ekstraksi  berpengaruh 
nyata pada ekstraksi 3 jam, 4 jam dan 5 jam. Indeks bias 
minyak melati hasil ektraksi adalah 1,459 – 1,475. Jumlah 
rendemen dan indeks bias terbaik menggunakan pelarut 
petroleum eter dan lama ekstraksi 5 jam menghasilkan 
rendemen melati absolute sebesar 0,18%. Nilai indeks bias 



 
 

ii 
 

yang dihasilkan dari penelitian yaitu 1,4790Brix dan kandungan 
benzyl acetate dan linalool masing-masing 15,78% dan 6,10%. 
 
Kata kunci: Heksan, Petroleum Eter, Ekstraksi Pelarut, 

Minyak Atsiri 
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Danis Alfiana Hardani. 0811033006. Extraction of Jasmine 
(Jasminum sambac) Oils (Study of Solvent Type and 
Extraction Time). Minor Thesis. Supervisor:Dr. Ir. Nur 
Hidayat, MP. Co-Supervisor:Ika Atsari Dewi, STP, MP. 

 
SUMMARY 

 
Indonesia is one of the producing countries of essential 

oil in the world. Essential oils are the Indonesian export 
commodities that generate foreign exchange. In trading world 
has been circulating for about 80 types of essential oils, such as 
patchouli oil, citronella, clove, ginger, nutmeg, and jasmine. East 
Java is one of the production centers and as a jasmine seed 
supplier in Indonesia. Species that widely grown in East Java is 
Jasminum Sambac. In East Java plants area and production of 
jasmine each 46 thousand ha and 650 tons per year. 

The objective of this study was to determine the effect of 
different solvents and extraction time on yield and quality of 
jasmine oil and jasmine absolute, also to compare the quality of 
results with previous studies with different solvents and time. 
This study used randomized block design with 2 factors, that 
was type of solvent and extraction time. Each factor consists of 
3 levels and 2 levels with 3 replications, so we get a total of 18 
experimental units. Solvents used were petroleum ether and 
hexane. Extraction time used was 3 hours, 4 hours, and 5 hours. 

The mean yield of 8.10% petroleum ether while hexane 
5.48%. Extraction time has significant effect on the extraction of 
3 hours to 4 hours, while it  significantly different on 4 hours to 5 
hours. Refractive index of jasmine oil extraction result was 1.459 
to 1.475. The yield and the best refractive index using petroleum 
ether solvent and 5 hours extraction time generate jasmine 
absolute yield of 0.18%. The result value of the refractive index 
was 1.4790Brix and the content of benzyl acetate and linalool, 
respectively 15.78% and 6.10%. 

 
Keywords: Hexane, Petroleum Ether, Solvent Extraction, 

Essential Oil 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak 

atsiri dunia. Minyak atsiri merupakan komoditas ekspor 
Indonesia yang menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu 
pada tahun-tahun terakhir ini, minyak atsiri mendapat perhatian 
yang cukup besar dari pemerintah Indonesia. Dalam dunia 
perdagangan telah beredar sekitar 80 jenis minyak atsiri, 
diantaranya minyak nilam, serai wangi, cengkih, jahe, pala, dan 
melati. Sementara itu, diperkirakan terdapat 12 jenis minyak 
atsiri Indonesia yang telah diekspor ke pasar dunia. Jenis-jenis 
minyak atsiri Indonesia yang telah memasuki pasaran 
internasional diantaranya minyak nilam, serai wangi, akar wangi, 
kenanga, jahe dan pala (Armando, 2009). 

Perkembangan berbagai industri dalam negeri membuat 
kebutuhan minyak atsiri dan turunannya semakin meningkat, 
baik dari segi jenis maupun volumenya. Meskipun data ukuran 
tentang perbandingan produksi dan kebutuhan minyak atsiri di 
dalam negeri masih sulit dipastikan, kebutuhan terhadap minyak 
atsiri diperkirakan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 
Seperti halnya beberapa minyak atsiri tersebut, minyak melati 
juga merupakan komoditas yang menghasilkan devisa negara. 
Di Indonesia, jenis melati yang paling umum dibudidayakan 
adalah melati putih (Jasminum sambac). Bunga melati ini 
memiliki bau yang khas dan dibutuhkan secara kontinyu dalam 
industri parfum, sabun, kosmetik, farmasi dan penyegar 
ruangan. 

Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi dan 
sebagai pemasok bibit melati di Indonesia. Menurut Direktorat 
Jenderal Hortikultura (2009) hingga saat ini sentra produksi 
melati di Jawa Timur terletak di Burneh - Kabupaten Bangkalan 
seluas 50 ha dan di Bangil - Kabupaten Pasuruan seluas 15 ha. 
Melati banyak disukai konsumen sehingga pangsa pasar 
meningkat dan harga bunga tinggi pada saat banyak pesta 
pernikahan mencapai Rp 150.000,- sampai  Rp 200.000,- per 
kilogram.  Namun pada saat tidak musim pesta harga turun 
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drastis mencapai Rp 10.000,- per kilogram sehingga menjadi 
masalah dalam agribisnis melati  di Jawa Timur. 

Untuk meningkatkan pemanfaatannya maka salah satu 
alternatif pengolahannya adalah diolah menjadi minyak atsiri 
melati. Minyak atsiri menurut Dewan Atsiri Indonesia dikenal 
dengan nama minyak eteris atau minyak terbang merupakan 
bahan yang bersifat mudah menguap (volatile), mempunyai rasa 
getir, dan bau mirip tanaman asalnya yang diambil dari bagian-
bagian tanaman seperti daun, buah, biji, bunga, akar, rimpang, 
kulit kayu, bahkan seluruh bagian tanaman. Adapun bagian dari 
tanaman melati yang dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak 
atsiri adalah bunganya.  

Mutu minyak melati secara umum ditentukan antara lain 
oleh komponen kimia, indeks bias, bilangan asam, dan bilangan 
ester (Suyanti, 2005). Mutu tersebut dipengaruhi oleh berbagai 
aspek antara lain, iklim, waktu panen, jenis pelarut, lama 
ekstraksi, jenis ekstraksi, cuaca, kondisi geografis, dan lain-lain. 

Metode pembuatan minyak atsiri yang umum digunakan 
di Indonesia adalah dengan destilasi air, namun bila metode ini 
diterapkan dalam pembuatan minyak melati, maka didapatkan 
rendemen minyak yang rendah dan komponen yang terkandung 
mudah rusak karena suhu tinggi. Metode yang baik untuk 
membuat minyak melati adalah proses enfleurasi dan ekstraksi 
menggunakan penguapan pelarut. Minyak yang diekstrak 
menggunakan cara enfleurasi lebih sedikit digunakan karena 
memerlukan waktu yang lebih lama. 

Dengan semakin berkembangnya industri yang 
membutuhkan minyak melati, maka tanaman melati membuka 
peluang investasi dalam agroindustri karena aneka ragam 
kegunaan dan mempunyai nilai ekonomi. Pelarut yang dapat 
digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri antara lain alkohol, 
heksan, benzena, toluen, kloroform, petroleum eter, dietil eter, 
dan etil asetat. Penelitian ini menggunakan pelarut heksan dan 
petroleum eter, karena didasarkan pada kelarutan komponen 
terhadap komponen lain dalam campuran. Komponen minyak 
atsiri bersifat non polar sehingga dipilih pelarut yang juga 
bersifat non polar. Titik didih yang rendah juga merupakan salah 
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satu alasan dipilihnya heksan dan petroleum eter menjadi 
pelarut. 

Selain itu pada penelitian Amiarsi (2006) digunakan 
pelarut petroleum eter, secara visual menghasilkan absolute 
mawar yang terang dan jernih. Pada penelitian  Edris (2008) 
dan Khoddami (2011) yang mengacu kepada ekstraksi minyak 
atsiri digunakan pelarut heksan dan petroleum eter, dan akurasi 
lama waktu yang digunakan berpengaruh terhadap efisiensi 
proses. Proses ekstraksi minyak melati juga dilakukan oleh Sani 
(2012) selama 4 jam. Berdasarkan hal tersebut maka timbul 
pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh jenis 
pelarut dan lama ekstraksi terhadap rendemen dan mutu minyak 
melati. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan formula 
yang lebih baik untuk menghasilkan minyak melati yang 
bermutu.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh jenis pelarut dan lama 
ekstraksi terhadap rendemen dan mutu minyak melati? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh jenis pelarut dan lama ekstraksi 
terhadap rendemen dan mutu minyak melati. 
 

 1.4 Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bunga melati 
2. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi 

tentang pengaruh jenis pelarut dan lama ekstraksi 
terhadap rendemen dan mutu minyak melati (Jasminum 
Sambac) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Bunga Melati 

Melati merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi 
tinggi, kegunaannya tidak hanya sebagai tanaman hias pot dan 
taman, tetapi juga sebagai pengharum teh, bahan baku industri 
parfum, kosmetik, obat tradisional, bunga tabur pusara, 
penghias ruangan, dekorasi pelaminan, dan pelengkap dalam 
upacara adat. Spesies J. Sambac Maid of Orleans atau J. 
Sambac Aid adalah spesies yang sangat populer dan telah 
dinobatkan sebagai bunga puspa bangsa serta banyak 
digunakan untuk rangkaian bunga dan pewangi teh. Bunga 
melati yang harum adalah J. Sambac emprit, kebo dan J. 
officinale (Suyanti dkk, 2003). Tumbuhan ini dapat digolongkan 
sebagai semak, batangnya berkayu dengan tinggi kurang dari 5 
meter. Di Indonesia bunga melati yang berpotensi untuk 
dikembangkan adalah J. Sambac Grand Duck of Tuscany, J. 
Sambac Maid of Orleans, dan J. Officinale (Wuryaningsih, 1998) 

Bunga melati putih (J. sambac), merupakan puspa 
bangsa yang telah dikenal sejak jaman dahulu. Baunya yang 
harum sehingga bunga melati digunakan tidak saja sebagai 
hiasan, tetapi juga sebagai pengharum ruangan. Bunga melati 
J. Sambac, J. Grandiflorum, dan J. Officinale juga digunakan 
sebagai bahan baku untuk industri, seperti pewangi pada 
industri teh, sabun, cat, tinta, karbol, semir sepatu, dan bahan 
baku untuk minyak wangi (Suyanti dkk, 2004). Tanaman melati 
banyak dibudidayakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa 
Barat dengan luas area 1,52 ribu ha dan produksi 13.45 ribu 
ton. Jenis yang banyak ditanam di Jawa Timur adalah 
Jasminum Sambac. Di Jawa Tengah luas area tanaman dan 
produksi melati masing-masing adalah 1,42 ribu ha dan 12,27 
ribu ton, di Jawa Timur 46 ribu ha dan 650 ton, dan di Jawa 
Barat 16,6 ha dan 244 ton per tahun (Anonymous, 2009). 
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2.2 Minyak Atsiri 
Minyak yang terdapat di alam dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu minyak mineral (mineral oil), minyak nabati dan hewani 
yang dapat dimakan (edible fat) dan minyak atsiri (essential oil). 
Minyak atsiri adalah zat cair yang mudah menguap, bercampur 
dengan persenyawaan padat yang berbeda dalam hal 
komposisi dan titik cairnya, larut dalam pelarut organik dan tidak 
larut dalam air (Sumitra, 2003). Minyak atsiri atau disebut juga 
minyak eteris adalah minyak yang bersifat mudah menguap, 
yang terdiri dari campuran zat yang mudah menguap, dengan 
komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Pada mulanya 
istilah “minyak atsiri” atau “minyak eteris” adalah istilah yang 
digunakan untuk minyak mudah menguap dan diperoleh dari 
tanaman dengan cara penyulingan uap. Definisi ini 
dimaksudkan untuk membedakan minyak/lemak dengan minyak 
atsiri yang berbeda tanaman penghasilnya (Widiastuti, 2012). 

Minyak atsiri banyak dimanfaatkan oleh manusia, baik 
untuk obat-obatan, penyedap rasa mapun industri parfum. 
Minyak atsiri dapat memiliki kemampuan menghambat (inhibit) 
pertumbuhan dan perkembangan bakteri dan jamur yang parasit 
pada manusia, karena komponen kimia minyak atsiri ada yang 
memiliki aktivitas anti mikrobia seperti eugenol. Sehingga saat 
ini eugenol banyak diisolasi dari tumbuh-tumbuhan yang 
mengandung eugenol seperti tanaman cengkeh, dengan 
menyuling minyak atsirinya (Rehman, 2010). Kebanyakan 
tanaman mengandung minyak atsiri, namun hanya beberapa 
tanaman aromatik yang disuling minyak atsirinya. Minyak atsiri 
yang disuling dari tanaman berbentuk cairan, ada yang kental, 
encer, bahkan pekat, biasanya mengandung resin dan berwarna 
merah kecoklatan, kuning cerah, maupun putih bening. Minyak 
atsiri sangat sensitif terhadap panas dan cahaya, sehingga 
minyak atsiri harus disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. 
Sehubungan dengan penekanan proses pembongkaran oksigen 
yang terkandung pada minyak atsiri, maka minyak atsiri perlu 
mengalami perlakuan penempatan pada wadah yang sempit 
(Kazaz et al, 2009). 
    Minyak atsiri terdiri atas campuran atau perpaduan dari 
senyawa hidrokarbon (terpene, sesquiterpene dan sebagainya) 
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dengan senyawa yang mengandung oksigen (alkohol, fenol , 
aldehid, keton) dan sedikit senyawa residu yang kental dan tidak 
dapat menguap, seperti parafin dan lilin. Terpene dan 
sesquiterpene dapat menyebabkan minyak atsiri memiliki aroma 
yang khas, namun di samping terpene dan sesquiterpene, 
senyawa oksigen yang terkandung dalam minyak atsiri dapat 
membawa aroma pada minyak atsiri. Senyawa ini menyebabkan 
minyak atsiri dapat dengan mudah larut dalam pelarut 
organik serta dapat memacu minyak atsiri untuk memiliki 
aktivitas antioksidan (Dongmo et al, 2010). Sifat-sifat minyak 
atsiri menurut Harbone (1996) adalah sebagai berikut: berbau 
harum atau wangi sesuai dengan aroma tanaman yang 
menghasilkannya, mempunyai rasa getir, pahit, atau pedas, 
berupa cairan yang berwarna kuning, kemerahan dan ada yang 
tidak berwarna, tidak dapat larut dalam air dan dapat disuling 
uap, minyak atsiri tersusun dari monoterpenoid yang 
mempunyai titik didih sama dengan 140-180 oC dan 
seskuiterpenoid yang mempunyai titik didih > 200o C, larut 
dalam pelarut organic, beberapa mempunyai struktur siklik serta 
mempunyai satu gugus fungsi atau lebih (hidroksil, karbonil dan 
lain-lain).  
 Berdasarkan penelitian Edris et al (2008), senyawa 
utama yang terkandung dalam concrete dan absolute minyak 
atsiri melati antara lain benzyl acetate 14,2%; indole 13,4%; E-
E-α-farnesene 13,1%; Z-3-hexenyl benzoate 9,4%; benzyl 
alcohol 8,4%; linalool 6,3%; dan methyl anthranilate 4,7%. 
Penelitian ini menggunakan metode penguapan pelarut dengan 
menggunakan pelarut heksan. Senyawa utama yang 
terkandung dalam Jasminum sambac yang berasal dari Mesir 
secara kualitatif hampir sama tetapi berbeda secara kuantitatif 
dibandingkan dari bunga melati yang tumbuh di wilayah lain. 
Dalam penelitian ini mengandung kadar senyawa indole yang 
kaya apabila dibandingkan dengan Cina, Indonesia, dan 
Filipina, yang miskin kandungan indole. 
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2.3 Ekstraksi Minyak Atsiri 
Minyak atsiri diperoleh dari berbagai bagian tanaman 

aromatik seperti daun, bunga, akar, batang, rimpang, buah, dan 
biji-bijian. Besarnya kandungan minyak atsiri pada setiap bagian 
tanaman berbeda-beda. Bila jumlah minyak dalam kelenjar 
tanaman tersebut sedikit, minyak atsiri yang dihasilkannya juga 
akan sedikit. Metode yang digunakan dalam pengolahan minyak 
atsiri adalah penyulingan, metode ekstraksi, dan pengepresan 
(Yuliani dan Satuhu, 2012). Untuk minyak atsiri yang berasal 
dari daun, akar dan kulit batang baik diekstraksi dengan cara 
penyulingan (Sumitra, 2003). 

Dengan proses penyulingan umumnya tidak 
menghasilkan minyak bunga atau kalaupun terekstrak 
menghasilkan rendemen yang sangat rendah atau mutu yang 
rendah, sehingga kurang baik digunakan. Minyak juga dapat 
dirusak oleh uap air, atau sejumlah kecil minyak yang sedang 
disuling sebenarnya terlarut dalam air suling yang besar 
jumlahnya dan minyak tersebut tidak dapat diperoleh kembali. 
Hal ini terjadi pada bunga melati, sedap malam, violet, jonquil, 
bunga narcis, mimosa, akasia, gardenia, hyacinth dan beberapa 
jenis bunga lainnya. Cara ekstraksi merupakan sistem 
pembuatan minyak atsiri yang bahan bakunya memiliki 
rendemen kecil, rusak pada suhu tinggi, dan rata-rata larut 
dalam air. Pada prinsip ekstraksi dengan penguapan pelarut, 
minyak atsiri dilarutkan dalam bahan dengan pelarut organik 
yang mudah menguap. Cara ini sangat sederhana yaitu dengan 
merendam bunga di dalam pelarut dalam sebuah bejana dari 
plastik, kemudian ekstraksi berjalan secara sistematis pada 
suhu kamar. Pelarut akan berpenetrasi kedalam bahan dan 
melarutkan minyak bunga beserta beberapa jenis lilin dan 
albumin serta zat warna. Larutan tersebut selanjutnya diuapkan 
ke dalam evaporator dan minyak dipekatkan pada suhu rendah. 
Setelah semua pelarut diuapkan dalam keadaan vakum, maka 
diperoleh minyak bunga yang pekat. Suhu harus dijaga tetap 
rendah selama proses ini berlangsung. Dengan demikian uap 
aktif yang terbentuk tidak akan merusak persenyawan minyak 
bunga (Guenther, 2011). 
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Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari 
campurannya, biasanya menggunakan pelarut. Ekstraksi dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, ekstraksi menggunakan 
pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 
komponen lain dalam campuran, pelarut polar akan melarutkan 
solute yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan solute 
yang non polar (Panji dan Yuliani, 2005). Lamanya waktu 
proses ekstraksi sangat berpengaruh terhadap minyak yang 
dihasilkan. Kenaikan waktu proses yang digunakan 
menghasilkan kenaikan rendemen pada minyak yang 
dihasilkan. Di samping itu dengan penambahan waktu akan 
terjadi dekomposisi dari komponen-komponen selain minyak 
termasuk didalamnya impuritas yang menyebabkan perubahan 
sifat komponen tersebut misalnya titik didih komponen baru 
lebih rendah dari titik didih komponen sebelumnya sehingga 
menjadi lebih menguap dan akhirnya ikut terkondensasi 
(Wibowo dan Sudi, 2004). 
 
2.4 Pemilihan Pelarut 
2.4.1 Petroleum Eter 

Petroleum eter memiliki nama lain Ligroine, Petroleum 
Spirits, Petroleum Distillates, VM & P Naptha. Cairannya bening, 
tidak berwarna dan memiliki bau seperti bensin. Petroleum eter 
merupakan pelarut organik nonpolar. Petroleum eter memiliki 
titik didih antara 400C hingga 600C (Anonymous, 2011). Karena 
pelarut ini mempunyai sifat stabil dan mudah menguap, maka 
sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi. Walaupun 
petroleum eter dianggap pelarut yang paling baik untuk 
ekstraksi minyak, namun mempunyai kelemahan, karena 
kehilangan pelarut cukup besar selama proses ekstraksi 
berlangsung. Terutama akibat penguapan pada titik didih yang 
rendah. Petroleum eter juga mudah terbakar (Anonymous, 
2006). 

Pada penelitian Amiarsi dkk (2006) menggunakan 
pelarut petroleum eter, secara visual menghasilkan absolute 
mawar yang lebih terang dan jernih apabila dibandingkan 
dengan warna absolut mawar pada pelarut metil isobutil keton. 
Hasil ekstraksi dari pelarut metil isobutil keton berwarna coklat 
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kemerahan, beraroma harum khas mawar, lebih pekat dan 
kental. Hal ini disebabkan karena masih terbawa adanya lilin, 
mungkin juga jaringan-jaringan atau sel-sel dari bunga mawar. 
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Moates dan 
John bahwa metode ekstraksi menggunakan pelarut heksan, 
minyak yang dihasilkan seringkali masih mengandung senyawa 
hidrokarbon (1991).  

Menurut Ma’mun (2008), nilai solubilitas dari suatu 
kondisi proses akan cenderung naik bila penurunan selektifitas 
dapat memperkecil daya seleksi pelarut terhadap bahan yang 
akan dilarutkan, dengan demikian bahan yang akan dilarutkan 
akan mudah larut dalam pelarut. Sedangkan menurut Irawan 
(2010), kemudahan kelarutan bahan dalam pelarut akan 
memperbesar nilai solubility apabila pelarut yang digunakan 
terlalu banyak rendemen minyak akan turun pelarut tidak hanya 
melarutkan minyak tetapi juga melarutkan zat lilin, albumin dan 
zat warna. Penggunaan pelarut yang terlalu banyak juga tidak 
efektif dan efisien karena mengakibatkan impuritas yang ikut 
terlarut semakin banyak dan waktu yang digunakan dalam tahap 
pemurnian semakin lama, sehingga akan terjadi dekomposisi 
dari minyak dan impuritas yang diperoleh menyebabkan 
perubahan sifat  dan komposisi minyak sehingga lebih mudah 
menguap dan akhirnya terkondensasi. 
 
2.4.2 n-Heksan 

n-Heksan adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana 
dengan rumus kimia C6H14. n-Heksan merupakan jenis pelarut 
organik. n-Heksan banyak digunakan sebagai pelarut dalam 
ekstraksi minyak dan lemak untuk makanan. Meskipun terdapat 
upaya untuk menemukan kombinasi pelarut lainnya, heksan 
dianggap sebagai pelarut terbaik karena tidak mengubah warna 
asli minyak selama proses dan tidak mengeluarkan zat pahit 
atau mengganggu (misalnya laksatif) zat lain selama proses 
tersebut (Swedish Chemicals Agency, 2013). Heksan yang 
digunakan dalam penelitian Suyanti dkk (2005) menghasilkan 
absolute terbaik yang diperoleh sebesar 0,19%. Pelarut yang 
digunakan untuk mengekstrak adalah heksan, bunga diekstrak 
menggunakan ekstraktor tertutup (leaching apparatus). Mutu  
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absolute  lebih baik yang ditunjukkan dengan total komponen 
yang lebih tinggi.  Absolute  melati hasil ekstraksi memiliki 
indeks bias 1,45-1,46 dengan komponen kimia utama adalah 
benzyl acetate (6,74-7,90%), benzyl benzoate 2,58-4,11%), cis 
jasmone (8,49-9,53%), linalool (3,59-5,40%), methyl jasmonate 
(0,81-0,86%), serta beberapa senyawa lainnya.  
  
2.5 Mutu Minyak Melati 

Metode analisis rutin terhadap minyak atsiri hasil 
sulingan tidak dapat digunakan untuk minyak bunga, karena 
produk ini mengandung sejumlah besar zat alamiah, sehingga 
hasil uji bau (olfactory test) sangat sulit diinterpretasikan. Secara 
logika, setiap pengujian sifat fisiko-kimia, dapat diterapkan 
terutama terhadap zat berbau wangi yang merupakan fraksi 
menguap dari minyak bunga. Dengan kata lain mutu hasil 
ekstraksi floral oil yang disuling dengan uap dan bagian 
menguap lainnya biasanya dilakukan dengan menganalisis sifat 
fisiko-kimianya, antara lain dengan menguji bobot jenis, putaran 
optik, indeks bias, bilangan asam, bilangan ester, bilangan ester 
setelah asetilasi, kadar aldehida, keton, fenol, dan sebagainya 
(Guenther, 2011). Menurut Suyanti dkk (2005) mutu minyak 
atsiri sangat dipengaruhi oleh komponen kimia yang terkandung 
di dalamnya. Mutu bunga alami selain ditentukan oleh indeks 
bias, bilangan asam, dan bilangan ester, juga ditentukan oleh 
aromanya. Semakin kuat aromanya semakin baik mutunya. 

Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Pascapanen Pertanian (2013), beberapa sifat fisika-kimia 
minyak melati yaitu: 

- Rendemen   : 0,103 – 0,191% 
- Indeks bias  : 1,4724 – 1,4859 
- Bilangan Asam  : 13,99 – 15,32 
- Bilangan ester  : 87,92 – 162,52 
- Benzyl Acetate  : 5,28 – 7,32%  
- Linalool   : 2,56 – 3,83% 

 
Edris et al  (2008) melakukan pengujian mutu minyak melati 
menggunakan GC-MS (Gas Chromatography-Mass 
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Spectrometry) untuk melihat komponen yang terkandung di 
dalam minyak melati.  
 
2.6 Penelitian Terdahulu 

Edris et al (2008) menggunakan heksan sebagai pelarut 
dalam ekstraksi. Hasil ekstraksinya menghasilkan concrete 
melati kental berwarna kuning kecoklatan. Komposisi paling  
besar yaitu indole, methyl anthranilate dan E-E-α-farnesene 
tidak mempunyai perbedaan yang signifikan antara proporsi 
concrete dan absolute melati. Menurut Khoddami et al (2011) 
ekstraksi soxhlet dengan pelarut petroleum eter adalah proses 
yang paling optimum untuk mengekstrak biji nigella dengan 
kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Bligh-
Dyer dan ekstraksi heksan. Ekstraksi tersebut meningkatkan 
rendemen sebanyak 4,09 hingga 5,57%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelarut yang berbeda dan waktu ekstraksi 
memiliki efek yang signifikan terhadap hasil ekstrak minyak 
nigella. 

Menurut Sani dkk (2012) proses ekstraksi bunga dan 
pelarut menggunakan overhead stirrer berlangsung selama 4 
jam. Perbandingan bunga dan pelarut 1:2. Pada metode 
ekstraksi penguapan pelarut, concrete yang dihasilkan dari 
pelarut n-heksan 0,32%. Aroma yang dihasilkan metode 
ekstraksi dengan penguapan pelarut lebih menyengat dan 
dihasilkan bau yang lebih enak dibandingkan dengan aroma 
yang dihasilkan dari metode enfleurasi. Hal ini disebabkan 
karena pada metode enfleurasi menggunakan adsorben lemak 
sebagai media penyerap minyak, sedangkan pada metode 
ekstraksi dengan penguapan pelarut terjadi kontak secara 
langsung antara bahan baku dengan pelarut. Hasil penelitian 
Prabawati dkk (2000) pada skala laboratorium dengan 
menggunakan perbandingan bunga dan pelarut 2:3, diperoleh 
0,099% minyak bunga melati gambir. Rendahnya rendemen 
tersebut, disebabkan karena jumlah pelarut yang digunakan 
kurang, sehingga tidak mampu menarik sebanyak mungkin 
kandungan minyak dalam bunga. Pada penelitian tersebut 
kehilangan minyak selama proses cukup tinggi sebagai akibat 
ekstraksi masih dikerjakan secara sederhana. 
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2.7 Hipotesis 
Diduga jenis pelarut dan lama ekstraksi akan 

meningkatkan rendemen dan mutu minyak melati (Jasminum 
sambac). 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 
dilakukan pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Juni 
2013. 
 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
3.2.1 Alat 
 Alat yang digunakan untuk pembuatan minyak melati 
adalah kain saring, nampan, gelas ukur, labu ukur, labu 
erlenmeyer, rotary vacuum evaporator, magnetic stirrer, 
aluminium foil, refraktometer, botol 5 ml, sarung tangan, corong 
air, timbangan, keranjang plastik, dan pipet tetes. 
 
3.2.2 Bahan 
 Bahan yang digunakan untuk pembuatan minyak melati 
adalah bunga melati Jasminum sambac yang setengah mekar, 
petroleum eter pa, dan n-Heksan pa. 
  
3.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Pembuatan minyak melati hanya sampai hasil concrete 

melati dan hasil terbaik dilanjutkan menjadi absolute melati 
2. Pembuatan minyak melati hanya dalam skala laboratorium 
3. Penelitian ini tidak membahas tentang daya tahan minyak 

melati  
 
3.4 Metode Penelitian 
 Tahapan penelitian dibagi menjadi tujuh bagian besar 
yaitu identifikasi masalah, studi literatur, penentuan rancangan 
percobaan, pelaksanaan penelitian, analisa data, penentuan 
perlakuan terbaik, dan kesimpulan. Diagram alir prosedur 
penelitian secara lebih ringkas dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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1.  Identifikasi Masalah 
Masalah utama yang muncul pada pembuatan minyak 

melati adalah rendemen yang rendah serta mutu yang belum 
terstandar. Karena minyak melati belum memiliki SNI, maka 
belum dapat dilakukan perbandingan produk. 

 
2.   Studi Literatur 
 Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 
data-data serta berbagai masukan yang berguna untuk 
penelitian. Informasi yang dikumpulkan antara lain mengenai 
bunga melati, minyak atsiri, ekstraksi minyak atsiri, pemilihan 
pelarut, mutu minyak melati dan penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan. 
 
3. Penelitian Pendahuluan 
  Penelitian pendahuluan pembuatan minyak melati 
dilakukan dalam skala laboratorium. Pada penelitian skala 
laboratorium dilakukan dengan 6 perlakuan dengan 
menggunakan pelarut petroleum eter dan n-Heksan, lama 
ekstraksi masing-masing 2, 3, dan 4 jam. Penelitian ini tidak 
dilakukan pengulangan perlakuan.  
 
4. Penentuan Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 
dengan rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor. 
Masing-masing faktor terdiri dari 3 level dan 2 level dengan 3 
kali ulangan, sehingga didapatkan total 18 satuan percobaan.  

Faktor I: Jenis Pelarut (P) 
P1: Petroleum Eter 
P2: n-Heksan 

 Faktor II: Lama Ekstraksi (T) 
T1: 3 Jam  
T2: 4 Jam 
T3: 5 Jam 

 Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 6 kombinasi 
perlakuan sebagai berikut: 
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P1T1: Pelarut petroleum eter dengan lama ekstraksi 3 jam 
P1T2: Pelarut petroleum eter dengan lama ekstraksi 4 jam 
P1T3: Pelarut petroleum eter dengan lama ekstraksi 5 jam 
P2T1: Pelarut n-Heksan dengan lama ekstraksi 3 jam 
P2T2: Pelarut n-Heksan dengan lama ekstraksi 4 jam 
P2T3: Pelarut n-Heksan dengan lama ekstraksi 5 jam 
 
Kombinasi perlakuan percobaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Percobaan 
Waktu 

Pelarut T1 T2 T3 

P1 P1T1 P1T2 P1T3 
P2 P2T1 P2T2 P2T3 

 
5.  Pelaksanaan Penelitian 
 Prosedur pembuatan minyak melati dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

a) Persiapan bahan 
Bahan baku yang disiapkan terdiri dari bunga melati 
Jasminum sambac, petroleum eter pa, dan n-Heksan pa. 
Alat yang digunakan yaitu kain saring, panci, gelas ukur, 
labu ukur, labu erlenmeyer, rotary vacuum evaporator, 
aluminium foil, refraktometer, botol, sarung tangan, 
corong air, dan pipet tetes. Dalam proses persiapan 
bahan, dilakukan proses air curing, yaitu pengolahan 
bunga melati segar dengan cara mengangin-anginkan 
dalam ruangan yang teduh sehingga tidak terkena 
cahaya matahari secara langsung. Tujuan air curing 
yaitu agar bunga melati dapat menjadi setengah mekar, 
tanpa mengurangi kandungan minyak. Kemudian bunga 
melati di sortasi untuk memisahkan bunga yang telah 
mengalami fase setengah mekar dan memisahkan 
kotoran-kotoran yang terikut dalam bunga. 

b) Pencampuran  
Pencampuran bertujuan untuk mengekstraksi minyak 
atsiri dari bunga melati. Perlakuan yang dilakukan yaitu 
pelarut (petroleum eter dan n-Heksan) dicampurkan 
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dengan bunga melati sesuai dengan rancangan 
percobaan.   

c) Pengadukan 
Setelah dilakukan pencampuran, maka digunakan 
pengadukan untuk meratakan penyerapan minyak. 
Pengadukan menggunakan alat magnetic stirrer dengan 
waktu 3, 4, dan 5 jam sesuai perlakuan. Pada tahapan 
ini terjadi proses ekstraksi. Pelarut akan berpenetrasi ke 
dalam jaringan dan akan melarutkan minyak serta bahan 
non volatile yang berupa resin, lilin dan zat warna.  

d) Penyaringan 
Penyaringan (filtrasi) adalah pemisahan bahan 
berdasarkan ukuran pertikel yang berbeda dengan 
media bantuan filtrat sehingga partikel padat yang lebih 
kasar akan tertahan oleh media filter. Pada filtrasi cairan 
diharapkan agar filtrat yang diperoleh sedapat mungkin 
bebas dari bahan padat. Penyaringan juga dilakukan 
untuk memisahkan larutan dari kotoran-kotoran yang 
terbawa dalam melati. Untuk mendapatkan filtrat, maka 
penyaringan dilakukan dengan menggunakan saringan 
yang dilapisi kain saring sambil dilakukan pengepresan 
secara manual agar filtrat yang diperoleh lebih banyak. 
Dari proses penyaringan didapatkan larutan pelarut 
dengan minyak selain itu juga didapatkan ampas melati. 

e) Penguapan 
Setelah didapatkan filtrat maka filtrat tersebut diuapkan. 
Penguapan filtrat menggunakan alat rotary vacuum 
evaporator. Proses penguapan ini dilakukan hingga 
diperoleh pelarut yang sudah tidak menetes lagi pada 
labu alas bulat penampung pada alat tersebut dan juga 
bisa dilihat dengan semakin kentalnya zat yang ada 
pada labu alas bulat sampel. Dari proses penguapan 
didapatkan concrete melati (merupakan campuran dari 
minyak atsiri, lilin dan resin) dan recovery dari pelarut. 

f) Pengisian dan penutupan 
Minyak melati dimasukkan ke dalam botol kemudian 
ditutup rapat. 
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Diagram Proses Pembuatan minyak melati dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 

Bunga Melati
250 gr

Sortasi

Ekstraksi 
3, 4, 5 Jam

Pelarut Heksan 
atau Petroleum Eter 

500 ml

Penyaringan Ampas

Ekstrak 
Melati

Evaporasi 
Suhu 350C Pelarut

Concrete 
Melati

Pengujian Indeks Bias & 
Rendemen

Perlakuan Terbaik

Pelarut Alkohol 
95% 5 ml

Pengadukan
5 Menit

Pendinginan Suhu -200C

Penyaringan

Evaporasi 
Suhu 400C Pelarut

Absolute Melati
 

 
Gambar 3.2 Diagram Proses Pembuatan Minyak Melati 
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6.  Analisa Data 
 Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 
pengujian secara objektif. Pengujian secara objektif adalah 
pengujian laboratorium terhadap concrete minyak melati, yang 
meliputi rendemen, indeks bias, dan GC-MS. Prosedur Analisa 
Percobaan dapat dilihat di Lampiran 1.  
  
7. Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 Analisis data yang digunakan untuk data hasil 
pengamatan adalah Analysis of Variance (ANOVA) (α=0,05). 
Apabila interaksi perlakuan berbeda nyata maka dilanjutkan 
dengan uji  DMRT 5% dan jika hanya faktor tunggal yang 
berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Prosedur 
pemilihan perlakuan terbaik menggunakan uji efektifitas (De 
Garmo et al, 1984) dapat dilihat di Lampiran 1. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Potensi Bahan Baku 
Pemilihan jenis bahan baku pada sebuah industri harus 

mempertimbangkan potensi yang dimiliki bahan baku. Potensi 
tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku sesuai 
kapasitas produksi yang diharapkan. Bahan baku yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bunga melati. Bunga 
melati dipilih karena memiliki aroma khas wangi yang kuat.  
Bunga melati bukan termasuk bunga yang musiman sehingga 
dapat dipanen kapanpun. 

Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi dan 
sebagai pemasok bibit melati di Indonesia. Potensi produksi 
bunga melati di Jawa Timur banyak terdapat pada kabupaten 
Bangkalan dan Pasuruan. Hingga saat ini sentra produksi melati 
di Jawa Timur terletak di Burneh - Kabupaten Bangkalan seluas 
50 ha dan di Bangil - Kabupaten Pasuruan seluas 15 ha. 
Potensi melati untuk usaha agribisnis cukup besar, memiliki 
rata-rata produksi per hektar per hari sekitar 16,2 kg dengan 
kisaran antara 5 - 20 kg. Fluktuasi produksi bunga agak besar 
karena sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Di sentra produksi 
pada musim panen besar, sering kali bunga melati tidak 
terserap oleh pabrik teh sehingga harga bunga turun 
(Anonymous, 2009). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2012), 
jumlah produksi melati di Indonesia cenderung meningkat dalam 
5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2011 produksi melati mencapai 
22500 ton. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik Rerata Produksi Bunga Melati di 

Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik, 
2012) 

 
4.2 Potensi Pasar 

Sebagai negara yang kaya akan spesies tanaman, 
Indonesia merupakan tempat alami untuk berkembangnya 
industri minyak atsiri. Terdapat sekitar 40 jenis minyak yang 
diproduksi oleh Indonesia, diantaranya ada 12 yang secara 
komersial telah dikembangkan dalam skala industri yaitu nilam, 
akarwangi, kenanga, kayu putih, sereh dapur, cengkeh, 
cendana, pala, kayu manis, kemukus, dan lada. Minyak atsiri 
adalah komoditas yang bernilai tinggi dengan volume yang 
rendah, mudah untuk ditanam, dipertahankan serta dipanen, 
mudah untuk diproses, dan mudah dalam hal transportasi. Hal-
hal tersebut membuat minyak atsiri lebih diminati untuk petani 
kecil dan komunitas terpencil (Pangestu, 2011).  

Minyak melati merupakan bahan baku parfum kualitas 
tinggi. Harga minyak melati di pasar internasional tergolong 
tinggi, sekitar 6.000 dolar Amerika Serikat per liter atau setara 
dengan 54 juta rupiah (Purba 2000). Permintaan pasar untuk 
minyak atsiri baik di dalam negeri dan luar negeri semakin 
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meningkat. Industri pangan, farmasi, dan kosmetik di dalam 
negeri merupakan pasar produk minyak atsiri atau turunan 
minyak atsiri. Potensi pasar minyak atsiri yang besar masih 
belum dimanfaatkan di dalam negeri, karena di Indonesia 
produksi minyak atsiri masih mengolah minyak atsiri kasar dan 
industri yang mengolah minyak atsiri menjadi produk turunannya 
masih terbatas. Produk turunan yang dibutuhkan oleh industri 
pangan, farmasi dan kosmetik dalam negeri masih diperoleh 
melalui impor. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas 
ekspor agroindustri potensial sebagai sumber devisa (Priatna, 
2003).  

Bunga melati putih (Jasminum sambac) merupakan 
varietas bunga melati yang memiliki konsentrasi linalool yang 
paling tinggi. Melihat produktivitas panen bunga melati putih 
yang baik di Indonesia, dan permintaan minyak melati yang 
tinggi di pasaran dunia dibandingkan dengan minyak atsiri 
lainnya merupakan peluang bagi Indonesia. Namun,volume 
produksi minyak melati Indonesia mengalami penurunan drastis 
pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Volume 
ekspor minyak atsiri bunga melati pada tahun 2008 mencapai 
5845 kg dengan nilai jual 19.204 US $. Pada tahun 2011 volume 
ekspor mengalami penuruan drastis yaitu 4647 kg dengan nilai 
jual 15.644 US $. Krisis ekonomi yang melanda Eropa dan 
Amerika Serikat berdampak pada kinerja ekspor. (Badan Pusat 
Statistik, 2012). Volume ekspor minyak melati dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Volume Ekspor Minyak Melati di Indonesia 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012) 
 

4.3 Analisa Mutu (Fisik dan Kimia) 
4.3.1 Rendemen 

Analisis ragam pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa 
ada beda nyata antara jenis pelarut dan lama ekstraksi namun 
tidak ada interaksi. Pengaruh masing-masing perlakuan dapat 
diketahui dari hasil uji pembandingan berganda atau uji BNT 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.1 Rerata Rendemen Minyak Melati Akibat Perlakuan 

Jenis Pelarut 
Pelarut Rerata Rendemen (%) Notasi 
Petroleum Eter 
Heksan 

8,10 
5,48 

a 
b 

BNT 0,57 
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 
0,05 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui rendemen yang 
dihasilkan menggunakan pelarut petroleum eter dengan pelarut 
heksan berbeda nyata. Rerata rendemen pelarut petroleum eter 
8,10% sedangkan pelarut heksan 5,48%. Hal ini disebabkan 
pelarut petroleum eter lebih bersifat selektif dalam melarutkan 
zat dibandingkan dengan heksan. Proses ini menghasilkan 
sejumlah kecil lilin, albumin, dan zat warna, namun dapat 
mengekstraksi zat pewangi dalam jumlah besar (Guenther, 
2011). Selain itu titik didih pelarut sangat mempengaruhi 
rendemen yang dihasilkan karena pada proses ekstraksi, 
ekstrak dan pelarut harus dipisahkan dengan penguapan 
sehingga titik didih kedua bahan tersebut tidak boleh terlalu 
dekat dan ditinjau dari segi ekonomi akan menguntungkan jika 
pada proses ekstraksi titik didih tidak terlalu tinggi. Seperti titik 
didih pada pelarut heksan yaitu 690C dan titik didih petroleum 
eter 400C. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Amiarsi dkk 
(2006) pelarut petroleum eter menghasilkan rendemen yang 
lebih tinggi daripada pelarut heksan pada ekstraksi minyak 
mawar.  
 
Tabel 4.2 Rerata Rendemen Minyak Melati Akibat Perlakuan 
Lama Ekstraksi 

Waktu Rerata Rendemen (%) Notasi 
3 Jam 
4 Jam 
5 Jam 

4,03 
4,57 
4,98 

a 
ab 
b 

BNT 0,57 
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 
0,05 

  
 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nilai rerata 

rendemen pada lama ekstraksi 3 jam berbeda nyata dengan 
lama ekstraksi 5 jam. Rendemen yang dihasilkan pada lama 
ekstraksi 4 jam dan 5 jam nilainya secara statistik tidak berbeda 
nyata, tetapi secara rendemen berbeda hal ini diduga karena 
kapasitas minyak yang diekstraksi hampir sama. Menurut 
Suyanti dkk (2005), lama waktu ekstraksi terkait dengan kontak 
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atau difusi antara larutan pengekstrak dengan bahan baku. 
Semakin sempurna kontak tersebut akan diperoleh rendemen 
yang semakin banyak. Pada Tabel 4.3 rerata rendemen minyak 
melati yang dihasilkan paling tinggi pada waktu 5 jam 
dikarenakan semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk 
bersentuhan antara pelarut dan bahan makin besar sehingga 
hasilnya juga akan bertambah sampai titik jenuh larutan. 
Menurut Thavaselvan et al (2008) pada saat proses ekstraksi 
akan terjadi kontak antara pelarut dengan bunga melati 
sehingga minyak yang terkandung dalam bunga akan melarut 
ke dalam pelarut. Sedangkan menurut Guenther (2011), pelarut 
petroleum eter mempunyai sifat stabil dan mudah menguap, 
maka sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi, khususnya 
untuk proses ekstraksi bunga. Petroleum eter diperoleh dari 
hasil penyulingan bertingkat minyak mineral yang terdiri dari 
beberapa fraksi hidrokarbon dengan titik didih yang berbeda.  

Nilai rendemen minyak melati dipengaruhi oleh faktor 
salah satunya adalah lama ekstraksi. Pada Tabel 4.3 diketahui 
bahwa rendemen minyak melati mengalami peningkatan pada 
lama ekstraksi yang dilakukan. Rendemen minyak yang 
menggunakan pelarut petroleum eter pada perlakuan proses 
ekstraksi 3 jam menghasilkan 4,03% dan mengalami 
peningkatan menjadi 4,98% pada perlakuan proses ekstraksi 5 
jam. Menurut Suyanti dkk (2005), pengaruh lama ekstraksi yang 
tinggi menyebabkan peningkatan energi kinetik larutan sehingga 
difusi pelarut ke dalam sel jaringan semakin meningkat pula. Hal 
ini berakibat terlepasnya minyak dari sel jaringan sehingga 
minyak yang dihasilkan semakin banyak.  

Wibowo dan Sudi (2004) menegaskan bahwa lamanya 
waktu proses ekstraksi sangat berpengaruh terhadap minyak 
yang dihasilkan, dari grafik diketahui bahwa rendemen minyak 
yang dihasilkan berbeda dalam berbagai perubahan waktu. 
Kenaikan waktu proses yang digunakan menghasilkan kenaikan 
rendemen pada minyak yang dihasilkan, lamanya waktu akan 
meningkatkan penetrasi pelarut kedalam bahan baku, kelarutan 
komponen-komponen minyak berjalan dengan perlahan 
sebanding dengan kenaikan waktu, akan tetapi setelah 
mencapai waktu optimal jumlah minyak yang terambil 
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mengalami penurunan, hal ini disebabkan komponen minyak 
pada bahan baku jumlahnya terbatas dan pelarut yang 
digunakan mempunyai batas kemampuan untuk melarutkan 
bahan yang ada, sehingga walaupun waktu ekstraksi 
diperpanjang solute yang ada pada bahan sudah tidak ada. 
Disamping itu dengan penambahan waktu akan terjadi 
dekomposisi dari komponen-komponen selain minyak termasuk 
didalamnya impuritas yang menyebabkan perubahan sifat 
komponen tersebut misalnya titik didih komponen baru lebih 
rendah dari titik didih komponen sebelumnya sehingga menjadi 
lebih menguap dan akhirnya ikut terkondensasi.  
 
4.3.2 Indeks Bias 

Berdasarkan analisis ragam yang disajikan pada 
Lampiran 2, diketahui bahwa interaksi antara kedua faktor jenis 
pelarut dan lama ekstraksi tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap indeks bias. Karena dengan semakin meningkatnya 
lama ekstraksi tidak linier dengan nilai indeks bias juga tidak 
dipengaruhi oleh jenis pelarut. Secara umum indeks bias minyak 
melati yang dihasilkan tidak berbeda nyata antar perlakuan. 
Hasil indeks bias pada penelitian ini berkisar antara 1,459 - 
1,475 dapat dilihat pada Gambar 4.3. Menurut Rao dan Rout 
(2003) cara yang paling mudah untuk melihat mutu  minyak 
rnelati adalah dengan menguji indeks biasnya. Indeks bias 
dipengaruhi oleh kekentalan dan kerapatan minyak. Oleh 
karenanya jika kerapatan minyak semakin tinggi maka indeks 
bias minyak tersebut semakin besar. Indeks bias rninyak melati 
umurnnya diatas 1,400. Sedangkan indeks bias Jasminum 
grandiflorum asal Itali berkisar antara 1,478-1,492. Hasil uji BNT 
rerata indeks bias minyak melati dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Gambar 4.3 Grafik Rerata Indeks Bias Minyak Melati 

 
 
4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Untuk menentukan perlakuan yang terbaik pada 
ekstraksi minyak melati, dilakukan menggunakan metode Uji 
Efektifitas menurut De Garmo et al (1982). Tabel Uji Efektifitas 
(Perlakuan Terbaik) Penentuan Jenis Pelarut dan Lama Ektraksi 
Pada Proses Ekstraksi Minyak Melati dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Kadar rendemen semakin tinggi dan nilai indeks 
bias yang semakin tinggi menunjukkan mutu minyak melati 
semakin baik. Rendemen semakin tinggi menunjukkan proses 
produksi makin efisien. Hasil uji menunjukkan perlakuan yang 
terbaik adalah perlakuan menggunakan pelarut petroleum eter 
dengan lama waktu ekstraksi 5 jam seperti terlihat pada Tabel 
4.3.  Hasil perlakuan terbaik minyak melati dapat dilihat pada 
Tabel 4.4. Dokumentasi penelitian pada hasil perlakuan terbaik 
minyak melati menggunakan pelarut petroleum eter dan lama 
ekstraksi 5 jam dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Berdasarkan Tabel 4.3, variabel pengamatan yang 
digunakan adalah variabel rendemen serta indeks bias. Variabel 
rendemen dan indeks bias diberi bobot 1. Hasil uji efektifitas 
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menunjukkan perlakuan yang paling optimal adalah P1T3 (jenis 
pelarut petroleum eter dan lama ekstraksi 5 jam) yang 
ditunjukkan dengan nilai hasil (Nh) total 1. Perlakuan ini 
memberikan nilai rendemen 5,87 % dan indeks bias 1,475. 

 
Tabel 4.3 Hasil perlakuan terbaik minyak melati menggunakan 

Uji Efektifitas 

Perlakuan Faktor Np BV BN Ne Nh Total 
Nh 

P1T3 
Rendemen 5,87 1 0,5 1 0,5 1 
Indeks Bias 1,475 1 0,5 1 0,5

 
Tabel 4.4 Hasil perlakuan terbaik minyak melati menggunakan 

pelarut petroleum eter dan lama ekstraksi 5 jam 

Parameter Hasil 
Rendemen Absolute 0,18% 
Indeks bias Absolute 
Benzyl Acetate 
Linalool 

1,4790Brix 
15,78% 
06,10% 

 
4.5 Komposisi Kimia Minyak Melati  

Pada metode ekstraksi penguapan pelarut bahwa 
komponen yang terdapat pada minyak atsiri melati dari 
identifikasi menggunakan gas chromatografi dan spektrometri 
massa (GC-MS) terdapat 38 komponen senyawa. Daftar 
Komponen Jasminum sambac Absolute Hasil dari GC-MS dapat 
dilihat pada Lampiran 5. Kromatogram dari hasil GC-MS minyak 
melati dapat dilihat pada Gambar 4.4. Diketahui dari Gambar 
4.4, komponen yang memiliki persentase area terbesar pada 
minyak atsiri melati dapat dilihat dalam Tabel 4.5.  
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Gambar 4.4 Kromatogram dari GC-MS Minyak Melati dari 

Pelarut Petroleum Eter dengan Lama Ekstraksi 5 
Jam 

 
Tabel 4.5 Komponen yang Memiliki Persentase Area Terbesar 

Pada Minyak Atsiri Melati 
Komponen Kadar (%) Peak Menit ke- 
benzyl acetate 15,78 34 30.413 
linalil asetat 10,23 12 16.252 
cis jasmone 10,04 30 28.481 
Z-jasmone 08,32 21 23.410 
linalool 06,10 04 8.765 

 
Kandungan komponen terbesar dari minyak melati hasil 

penelitian antara lain benzyl acetate, linalil asetat, cis jasmone 
Z-jasmone, dan linalool. Dari kelima senyawa tersebut, senyawa 
cis jasmone, Z-jasmone, dan linalil asetat tidak terdapat pada 
hasil penelitian Edris et al (2008). Hasil dari absolute melati 
penelitian Edris memiliki karakteristik yang berbeda yaitu 
terdapat kandungan benzyl acetate 14,2%; indole 13,4%; E-E-α-
farnesene 13,1%; Z-3-hexenyl benzoate 9,4%; benzyl alcohol 
8,4%; linalool 6,3%. Senyawa benzyl acetate dan linalool yang 
terkandung dalam hasil penelitian ini dan penelitian Edris kurang 
lebih sama. Kemudian senyawa indole, E-E-α-farnesene, Z-3-
hexenyl benzoate, dan benzyl alcohol kandungan pada hasil 
penelitian Edris lebih besar daripada penelitian ini. Total 
komponen yang diketahui dari penelitian Edris yaitu ± 47 
komponen, sedangkan dari hasil penelitian ini terbaca 38 
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komponen. Semakin banyak komponen yang terbaca, semakin 
tinggi tingkat impuritas dalam minyak atsiri. Hal ini disebabkan 
karena karakteristik bunga yang berbeda. Jasminum sambac 
yang digunakan dalam penelitian Edris berasal dari Mesir, 
dengan kondisi geografis, iklim, dan kondisi tumbuh yang 
berbeda dengan Jasminum sambac yang dibudidayakan di 
Indonesia, sehingga persentase senyawa yang dihasilkan juga 
berbeda (Edris et al, 2008).  

Menurut Scognamiglio et al (2012) cis-jasmone dan Z-
jasmone adalah anggota aroma struktural kelompok keton 
cyclopentanones dan cyclopentenones. Kesamaan unsur 
struktural karakteristiknya adalah siklopentanon atau cincin 
cyclopentenone dengan rantai alkana lurus atau bercabang atau 
substituen alkena.  Adanya dua senyawa ini menyebabkan 
minyak atsiri menjadi bahan baku parfum kualitas tinggi. Karena 
dengan sedikit cis jasmone dan Z-jasmone, minyak atsiri 
tersebut akan berbau wangi khas melati. 

Berdasarkan kromatogram dari GC-MS minyak melati 
diketahui bahwa cis jasmone memiliki total kadar 10,04%. 
Adanya konsentrasi cis jasmone menjadi indikasi bahwa minyak 
melati tersebut mempunyai tajamnya wangi khas melati (Koch et 
al, 1997). Konsentrasi yang paling tinggi yaitu benzyl acetate 
yang mencapai 15,78% pada peak ke 34 menit ke 30. Benzyl 
acetate merupakan jenis ester dengan berat molekul rendah, 
yang biasanya digunakan sebagai pengharum dan ditemukan 
dalam minyak esensial dan feromon. Banyak ester yang 
memiliki bau atau wangi buah yang khas, dan telah 
menyebabkan ester biasa digunakan dalam perasa buatan dan 
wewangian. Adanya kadar benzyl acetate yang tinggi 
menyebabkan adanya bau khas melati. Selain itu konsentrasi 
yang menempati senyawa tertinggi kedua yaitu linalil acetate 
sebesar 10,23% yang memiliki fungsi sebagai penenang 
(sedatif) demikian halnya dengan senyawa linalil acetate (Balai 
Penelitian Tanaman Buah Tropika, 2008), sehingga dengan 
adanya kadar linalool dan linalil acetate minyak melati dapat 
berfungsi sebagai aromaterapi. 
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V. PENUTUP 
 
 

5.1 Kesimpulan  
Rendemen yang dihasilkan menggunakan pelarut 

petroleum eter dan pelarut heksan berbeda nyata. Rerata 
rendemen pelarut petroleum eter 8,10% sedangkan pelarut 
heksan 5,48%. Lama ekstraksi berpengaruh nyata pada 
ekstraksi 3 jam, 4 jam dan 5 jam. Indeks bias minyak melati 
hasil penelitian berkisar antara 1,459 – 1,475. Jumlah rendemen 
dan indeks bias terbaik menggunakan pelarut petroleum eter 
dan lama ekstraksi 5 jam menghasilkan rendemen minyak 
melati absolute sebesar 0,18%.  

 
5.2 Saran 

Diperlukan penelitian lebih lanjut pada skala pilot, untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dengan 
penelitian skala laboratorium. Selain itu juga diperlukan 
penelitian terhadap umur simpan minyak melati sehingga dapat 
mengetahui umur simpan minyak melati pada kondisi ruang. 
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1. Prosedur Analisa Percobaan 
 
1. Rendemen (Sulong, 2006) 

Rendemen minyak melati merupakan banyaknya minyak 
yang diperoleh dari perlakuan dalam satuan gram. Berikut 
adalah cara perhitungan rendemen minyak melati: 

 
      
 
      
 
2. Indeks Bias dengan Refraktometer (AOAC, 1985) 

Indeks bias menggunakan prinsip cahaya yang 
merambat dalam transisi antara pengukuran prisma dan 
media sampel (cairan) dengan kecepatan yang berbeda. 
Indeks bias yang dihasilkan mempunyai satuan 0Brix. Indeks 
bias yang diukur menggunakan hand refraktometer 
mempunyai prosedur sebagai berikut: 
1. Refraktometer dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu ke 

arah bawah 
2. Refraktometer ditetesi dengan  aquadest atau larutan 

NaCl 5% pada   bagian  prisma  
3. Refraktometer dibersihkan dengan kertas tissue sisa 

aquades/NaCl yang tertinggal  
4. Sampel  minyak melati diteteskan pada prisma  
5. Skala kemudian dilihat ditempat yang bercahaya dan 

dibaca skalanya  
6. Prisma dibilas dengan aquades / NaCl 5% serta 

dikeringkan dengan tisu  
7. Refraktometer disimpan di tempat kering 

 
3. Gas Chromatography Mass Spectrometry (Pavia, 2006) 

GC-MS merupakan metode pemisahan senyawa organik 
yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu 
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kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa 
secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk 
menganalisis struktur molekul senyawa. Tahap-tahap suatu 
rancangan penelitian GC-MS: 
1. Preparasi sample  
2. Menginjeksikan campuran larutan ke kolom GC lewat 

heated injection port. GC/MS kurang cocok untuk analisa 
senyawa labil pada suhu tinggi karena akan 
terdekomposisi pada awal pemisahan. 

3. GC separation, campuran dibawa gas pembawa 
(biasanya Helium) dengan laju alir tertentu melewati 
kolom GC yang dipanaskan dalam pemanas.  

4. MS detector, spektra massa dari senyawa yang tidak 
diketahui dapat teridentifikasi dengan referensi 
komputerisasi. 

5. Scanning, spektra massa dicatat secara reguler dalam 
interval 0,5-1 detik selama pemisahan GC dan disimpan 
dalam sistem instrumen data untuk digunakan dalam 
analisis. Spektra massa berupa fingerprint ini dapat 
dibandingkan dengan acuan.  

 
4. Uji Efektifitas (De Garmo et al, 1984) 

 Penentuan ekstrak yang paling berpotensi dilakukan 
dengan menggunakan metode uji efektivitas, di mana 
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Variabel-variabel yang diamati dalam pemilihan alternatif 

diurut dan diberikan bobot (weight) berdasarkan tingkat 
prioritas penentu 

2. Bobot yang diberikan dinormalisasi dengan cara 
membagi masing-masing bobot dengan jumlah nilai bobot 
yang diberikan 

3. Hitung nilai efektivitas dari masing-masing alternatif 
dengan mengikuti persamaan berikut. 

 
4. Nilai efektivitas yang diperoleh dikalikan dengan nilai 

normalisasi dari bobot yang diberikan untuk masing-
masing parameter 



45 
 

5. Menjumlahkan hasil kali nilai efektivitas dengan nilai 
normalisasi dari masing-masing alternatif. Nilai jumlah 
yang terbesar adalah merupakan alternatif pilihan terbaik. 
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan Analisis Ragam Rendemen dan     
Indeks Bias 

 
1. Rendemen 
Tabel Data Rendemen 

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL RERATA 
I II III 

P1T1 4,8 5,2 4,5 14,50 4,83 
P1T2 5,5 5,6 5,4 16,50 5,50 
P1T3 5,9 5,7 6,0 17,60 5,87 
P2T1 3,7 2,8 3,2 09,70 3,23 
P2T2 3,9 3,5 3,5 10,90 3,63 
P3T3 4,1 3,7 4,5 12,30 4,10 

TOTAL 27,90 26,50 27,10 81,50 
 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 T3 Total 

P1 14,50 16,50 17,60 48,60 
P2 09,70 10,90 12,30 32,90 

Total 24,20 27,40 29,90 81,50 
 

r 3 
T 3 
P 2 
G 81,50 

FK 369,0139 
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Lanjutan Lampiran 2. Hasil Perhitungan Analisis Ragam 
Rendemen dan Indeks Bias 

 
Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 0,16 0,08 000,84 4,10 tn 
Perlakuan 5 16,47 3,29 033,54 3,33 * 

P 1 13,69 13,69 139,42 4,96 * 
T 2 2,72 1,36 013,85 4,10 * 

Interaksi 2 0,05 0,03 000,28 4,10 tn 
Galat(Error) 10 0,98 0,10 

Total 17 17,62
 
Uji BNT Faktor T 

Rerata 4,033333 4,566667 4,983333  KTG BNT 0,05 
4,03 - tn * 

0,10 0,57 4,57 - tn 
4,98 - 

Notasi a ab b 
Perlakuan T1 T2 T3 

 

Uji BNT Faktor P 

Rerata 8,10 5,48 KTG BNT 0,05 
8,10 - * 

0,10 0,57 5,48 - 
Notasi a b 

Perlakuan P2 P1 
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Lanjutan Lampiran 2. Hasil Perhitungan Analisis Ragam 
Rendemen dan Indeks Bias 

 
2. Indeks Bias 
Tabel Data Nilai Indeks Bias 

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL RERATA 
I II III 

P1T1 1,480 1,465 1,450 4,395 1,465 
P1T2 1,474 1,471 1,468 4,413 1,471 
P1T3 1,457 1,485 1,483 4,425 1,475 
P2T1 1,452 1,458 1,468 4,378 1,459 
P2T2 1,464 1,461 1,472 4,397 1,466 
P3T3 1,475 1,471 1,473 4,419 1,473 

TOTAL 8,80 8,81 8,81 26,43 
 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 T3 Total 

P1 4,40 4,41 4,43 13,23 
P2 4,38 4,40 4,42 13,19 

Total 8,77 8,81 8,84 26,43 
 

r 3 
T 3 
P 2 
G 26,43 

FK 38,7992405 
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Lanjutan Lampiran 2. Hasil Perhitungan Analisis Ragam 
Rendemen dan Indeks Bias 

 
Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 0,00 0,00 0,06 4,10 tn 
Perlakuan 5 0,00 0,00 0,90 3,33 tn 

P 1 0,00 0,00 0,74 4,96 tn 
T 2 0,00 0,00 1,83 4,10 tn 

Interaksi 2 0,00 0,00 0,05 4,10 tn 
Galat(Error) 10 0,00 0,00 

Total 17 0,00 
 

Uji BNT Faktor T 

Rerata 1,47 1,47 1,46 KTG BNT 0,05 
1,47 - tn tn 

0,00 0,02 1,47 - tn 
1,46 - 

Notasi a a a 
Perlakuan W3 W2 W1 

 
 

Uji BNT Faktor P 

Rerata 2,21 2,20 KTG BNT 0,05 
2,21 - tn 

0,00 0,02 2,20 - 
Notasi a a 

Perlakuan P1 P2 
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Lampiran 3. Tabel Uji Efektifitas (Perlakuan Terbaik) Penentuan Jenis Pelarut dan Lama Ekstraksi Pada Proses Ekstraksi Minyak Melati 
 

Alternatif Perlakuan 
Variabel 

Total 
Nh Rendemen Indeks Bias 

Np BV BN Ne Nh Np BV BN Ne Nh 
1 P1T1 4,83 1,00 0,50 0,61 0,30 1,465 1,00 0,50 0,38 0,19 0,49 
2 P1T2 5,50 1,00 0,50 0,86 0,43 1,471 1,00 0,50 0,75 0,38 0,80 
3 P1T3 5,87 1,00 0,50 1,00 0,50 1,475 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 
4 P2T1 3,23 1,00 0,50 0,00 0,00 1,459 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
5 P2T2 3,63 1,00 0,50 0,15 0,08 1,466 1,00 0,50 0,44 0,22 0,29 
6 P3T3 4,10 1,00 0,50 0,33 0,16 1,473 1,00 0,50 0,88 0,44 0,60 

N-terjelek 3,23 1,459 nilai tertinggi* 1,00 
N-terbaik 5,87 1,475     

 
 
Keterangan:  
P1 : Pelarut Petroleum Eter     Np : Nilai perlakuan 
P2 : Pelarut n-Heksan     BV : Bobot variabel 
T1 : Lama ektraksi 3 Jam    BN : Bobot normal 
T2 : Lama ektraksi 4 Jam    Ne : Nilai efektifitas 
T3 : Lama ektraksi 5 Jam    Nh : Nilai hasil 
 
*Nilai Tertinggi = Perlakuan Terbaik 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 
 

  

Penguapan Minyak Melati 
dengan Rotary Vacuum 

Evaporator 

Concrete Melati Menggunakan 
Petroleum Eter Lama Ekstraksi 

5 Jam 

Larutan Minyak Melati Hasil 
Ekstraksi 

Ekstraksi Minyak Melati 
dengan magnetic stirrer 

Bunga Melati (Jasminum 
sambac) Hasil Sortasi 
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No Volatile Component Peak Area (%) 
1 Benzyl Acetate 34 15,78 
2 Linalil Acetate 12 10,23 
3 Cis Jasmone 30 10,04 
4 Z-Jasmone 21 8,32 
5 Linalool 4 6,10 
6 Methyl Linolenate 19 3,76 
7 Methyl Salicylate 22 3,62 
8 α-Farnesene 10 3,48 
9 Cinammyl Alcohol 24 3,47 

10 Farnesyl Acetate 26 3,41 
11 Cis-9-Tricosene 20 3,29 
12 Z-Linalool Oxide 31 3,22 
13 cis-3-Hexenyl Benzoate 11 2,30 
14 Methyl Stearate 38 2,11 
15 Benzaldehyde 35 1,71 
16 Indole 7 1,65 
17 Cis-Octadc-9-Enal 32 1,58 
18 Farnesol 33 1,58 
19 Geranyl Linalool 18 1,56 
20 1-Ethyl-1-Methyl-2,4-Bis 29 1,37 
21 cis-3-Hexenyl Acetate 2 1,30 
22 Benzyl Salicylate 17 1,29 
23 Z-3-Hexenol 28 1,19 
24 2-Phenylethyl Acetate 23 1,15 
25 8-Hidroxylinalool 36 1,01 
26 Ethyl Benzene 1 1,00 
27 Methyl Benzoate 27 0,97 
28 Epoxylinalool 37 0,54 
29 Benzyl Alcohol 3 0,48 

Lampiran 5. Daftar Komponen Jasminum sambac Absolute 
Hasil dari GC-MS 
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30 Methyl Palmitate 16 0,47 
31 Methylheptyl Benzoate 13 0,44 
32 Methyl Anthranilate 8 0,32 
33 α-Cadinol 25 0,32 
34 Benzyl Nitrile 6 0,23 
35 Phenethyl Benzoate 15 0,20 
36 Phenethyl Alcohol 5 0,19 
37 Benzyl Benzoate 14 0,18 
38 1,6-Germacradien-5-OL 9 0,14 
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