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  IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Minyak nilam adalah salah satu minyak atsiri yang 
memiliki titik didih tinggi mencapai 287.4oC pada komponen 
utamanya yakni Patchouli Alcohol (Isfaroiny dkk, 2005). 
Karakteristik bahan baku minyak nilam yang didapat dari 
perkebunan PT PHKI UB Kesamben ditunjukkan pada Tabel 4.1 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Karakteristik Minyak Nilam 

Bahan Baku SNI* 

Warna Kuning gelap Kuning  
muda-coklat 
kemerahan 

Berat Jenis 0.953 0.950-0.975 
Indeks Bias 1.497 1.507-1.515 
Kadar Patchouli alcohol 15.48% Minimal 30% 

*SNI Minyak Nilam (2006) 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dilihat bahwa warna 
minyak nilam tidak sampai coklat kemerahan karena penyulingan 
menggunakan alat yang lebih modern yakni dengan bahan 
stainless steel. Berat jenis minyak nilam yang diperoleh sudah 
memenuhi syarat SNI minyak nilam. Indeks bias bahan baku 
lebih rendah dibandingkan standar minyak nilam, hal ini diduga 
karena masih terdapatnya air pada penyulingan yang dilakukan. 
Menurut Harimurti (2012) besarnya indeks bias yang terkandung 
dalam minyak nilam salah satunya dipengaruhi oleh jumlah air. 
Penyulingan daun nilam menjadi minyak nilam menggunakan 
penyulingan uap/steam destilation. Penyulingan uap selain efektif 
karena murah namun juga dapat memperbesar resiko 
bercampurnya air kedalam minyak nilam. 

Kadar Patchouli Alcohol (PA) setelah dilakukan analisa 
menggunakan GC-MS hanya sekitar 15.48% (Lampiran 3), 
jumlah ini termasuk jauh lebih kecil dibandingkan standar minyak 
nilam pada SNI. Kadar PA yang kecil ini dipengaruhi oleh 
banyaknya komponen minor yang terkandung pada minyak 
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nilam. Banyaknya komponen minor ini akan menurunkan harga 
jual minyak nilam karena standarnya adalah kadar PA, maka 
penelitian ini nantinya akan menghasilkan dua manfaat yakni 
untuk mendapatkan komponen minor dan juga setelah komponen 
minor didapatkan, maka secara otomatis kadar Patchouli alcohol 
pun pada minyak nilam akan semakin tinggi. 
 
4.2 Destilasi Fraksinasi Vakum dan Komponen yang Diambil 

Proses destilasi fraksinasi vakum dilakukan pada tekanan 
0-1 mbar pada masing- masing batch. Penentuan tekanan ini 
didasarkan pada kemampuan alat pilodist 104 dan juga 
karakteristik minyak nilam yang memiliki titik didih tinggi. Proses 
dilakukan dengan bahan baku yang sama pada setiap Batchnya 
yakni 2000 ml. Refluk rasio yang digunakan adalah 10/10 dan 
10/1. Pada refluk rasio 10/10 10 detik uap akan tertahan dan 10 
detik uap akan menuju destilat. Pada refluk rasio 10/1 yakni 10 
detik uap akan tertahan dan 1 detik uap akan menuju destilat. 
Proses destilasi fraksinasi vakum minyak nilam ini 
menggabungkan kedua refluk rasio tersebut. Analisis GCMS 
dilakukan pada batch pertama untuk mengetahui trend, Retention 
Time dan juga jenis komponen apa saja yang dapat dipisahkan. 

Komponen minor yang dipisahkan dalam penelitian ini 
terfokus pada β-patchoulen dan δ-guaien. Kedua komponen itu 
dipilih karena memiliki manfaat yang penting sebagai media 
perawatan kulit diantaranya sebagai anti inflamasi, antiplogistik, 
antiseptik. Komponen Patchouli Alcohol (PA) dipilih karena nilai 
jual PA tinggi jika telah berbentuk kristal. Patchouli alcohol juga 
memiliki fungsi yakni menunjukan aktifitas antimikroba dan dapat 
digunakan sebagai pengenalan komponen dalam GC karena 
termasuk salah satu yang memiliki peak tertinggi dalam minyak 
nilam. 

Sampling nantinya akan menghasilkan fraksi dengan 
dominasi β-patchoulen, fraksi dengan dominasi δ-guaien dan 
fraksi dengan dominasi Patchouli Alcohol. Hasil analisa GC dapat 
dilihat di Lampiran 9. Data penelitian keempat batch dapat dilihat 
di Lampiran 4. Beberapa parameter yang dapat menentukan 
kualitas dan kuantitas komponen minor yang dihasilkan meliputi 
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kadar komponen dalam fraksi, rendemen, berat jenis dan indeks 
bias. 

 
4.2.1 Kadar Komponen dalam Fraksi 

Kadar suatu komponen dalam fraksi sangat 
mempengaruhi kualitas sampai pada harga jual produk. Semakin 
tinggi  suatu komponen yang terkandung maka semakin optimal 
proses destilasi yang dilakukan. Pada destilasi fraksinasi vakum 
ini tingkat kemurnian difokuskan hanya pada dua komponen 
minor yakni komponen β-patchoulen dan δ-guaien. Komponen 
mayor  PA juga diteliti karena merupakan sebuah standar 
pengenalan bagi komponen yang lain. Kadar beberapa 
komponen dalam fraksi keempat batch dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 
 
Tabel 4.2 Kadar Komponen Fraksi Minyak Nilam Hasil destilasii 
Fraksinasi Vakum 
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1 1.1 45,06 19,35 0,61 1.2 17,43 50,65 0,24 
2 2.1 53,82 17,88 2,01 2.2 35,56 39,13 0,23 
3 3.1 26,31 25,22 19,24 3.2 35,95 33,63 2,84 
4 4.1 35,86 29,75 7,33 4.2 34,29 36,19 1,67 

1 1.11 0,24 99,61 - 1.12 1,73 94,63 2,40 
2 2.11 0,51 84,37 0,63 2.12 0,27 89,23 0,43 
3 3.19 0,41 90,96 0,34 3.20 0,35 96,68 0,69 

4 4.24 0,50 92,92 0,87 4.23 0,19 76,42 3,51 

1 1.15 1,90 20,24 40,73 1.16 1,80 24,70 30,65 
2 2.15 1,46 16,68 51,90 2.16 1,45 10,80 77,41 
3 3.25 1,28 5,18 77,24 3.27 0,94 3,55 87,29 

4 4.37 2,26 3,11 83,15 4.38 1,26 3,75 87,26 

Keterangan: Fraksi 2.1 adalah batch 2 pada fraksi pertama, dst 
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Hasil pemisahan komponen minyak nilam pada Tabel 4.2 
tampak bahwa pada setiap batch memiliki beberapa fraksi yang 
didominasi ketiga komponen yang diteliti yakni β-patchoulen, δ-
guaien dan Patchouli Alcohol. Fraksi yang menduduki 4 batch 
pertama dengan refluks rasio 10/1 (fraksi 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1) 
dan dengan refluk rasio 10/10 (fraksi 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2) adalah 
fraksi yang didominasi oleh komponen β-patchoulen. Beberapa 
fraksi diatas dapat didominasi oleh β-patchoulen dikarenakan 
merupakan fraksi teringan dari minyak nilam (Anonymousb,2013) 
yang keluar pada saat awal mula destilasi dilakukan atau sekitar 
suhu dibawah 87oC (Lampiran 5).  Grafik fraksi yang didominasi 
β-patchoulen dapat dilihat di Gambar 4.1. 

 

 
 

Gambar 4.1 Kadar β-patchoulen dalam setiap Batch pada 
Refluk Rasio 10/1 dan 10/10 

 
Pada Gambar 4.1 tampak fraksi yang didominasi β-

patchoulen pada refluk rasio 10/1 paling tinggi ada pada fraksi 2.1 
dengan kadar 53.82% yang keluar pada suhu 81.6-86.3oC. 
Disusul dengan fraksi 1.1 dengan kadar 45.06% dan paling 
rendah adalah fraksi 3.1 dengan tingkat kemurnian 26.31%. 
Perbedaan suhu ini didasarkan pada keadaan alat dan juga 
volume penampungan pada minyak nilam. Fraksi yang 
didominasi β-patchoulen tinggi dan rendah pada keadaan refluk 
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yang sama dipengaruhi oleh suhu (Tdist) dalam mesin yang 
dikendalikan secara manual. 

Pada refluk rasio 10/10 fraksi yang didominasi β-
patchoulen tertinggi terdapat pada fraksi 3.2 dengan prosentase 
35.95%. Fraksi yang memiliki kadar β-patchoulen paling rendah 
ada pada fraksi 1.1 yakni sebanyak 17.43%. Pada refluk rasio 
10/10 memiliki prosentase kemurnian yang berkebalikan dengan 
refluk rasio 10/1. Kadar β-patchoulen yang berbeda disebabkan 
karena refluk rasio akan mempengaruhi jalannya uap yang akan 
menuju destilat. Peningkatan refluk rasio ditujukan agar destilat 
yang ditampung akan semakin murni. Refluk rasio yang memiliki 
nilai lebih rendah akan berakibat pada sedikitnya komponen yang 
akan dikembalikan pada kolom destilasi dan lebih banyaknya 
komponen yang lolos menjadi destilat (Vogel,1989). Pada fraksi 
1.1 dengan refluk 10/1 dapat dihasilkan kadar β-patchoulen 
tertinggi namun dengan kuantitas yang rendah hal ini 
berkebalikan dengan fraksi 1.2 dengan refluk 10/10 yang 
menghasilkan fraksi dengan kadar β-patchoulen lebih rendah 
namun volume penampungan lebih besar. 

Pada refluk rasio 10/1 fraksi didominasi β-patchoulen 
terendah ada pada fraksi 3.1 namun dengan refluk 10/10 fraksi 
3.2 memiliki kadar β-patchoulen tertinggi, yang berarti β-
patchoulen yang seharusnya keluar seperti fraksi 3.1 menjadi 
bergeser pada 3.2. Kemurnian β-patchoulen diatas membuktikan 
bahwa tidak hanya refluk rasio yang bisa menentukan kemurnian 
suatu komponen, volume penampungan juga sangat 
berpengaruh dalam destilasi fraksinasi vakum. 

Fraksi yang didominasi δ-guaien adalah 4 batch kedua 
pada Tabel 4.3 yakni dengan refluk 10/1 (fraksi 1.11, 2.11, 3.19 
dan 4.24) dan pada refluk 10/10 (fraksi 1.12, 2.12, 3.20 dan 4.23) 
memiliki kisaran kemurnian 50-99%. Beberapa fraksi diatas yang 
didominasi δ-guaien dikarenakan penampungan pada fraksi 
tersebut  pada sekitar 95.9oC yang merupakan titik didih δ-guaien 
dengan menggunakan Nomogram. Setiap batch memiliki fraksi 
yang ditampung pada suhu sekitar komponen δ-guaien murni 
diatas sehingga δ-guaien dapat dipisahkan dengan komponen 
yang lain. Suhu didapatkannya fraksi yang didominasi δ-guaien 
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adalah sekitar 94-106.6oC pada kedua refluks rasio.  Grafik fraksi 
yang didominasi δ-guaien dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
 

Gambar 4.2 Kadar δ-guaien dalam setiap Batch pada Refluk 
Rasio 10/1 dan 10/10 

 
Gambar 4.2 menunjukkan pada refluks rasio 10/1 

didapatkan fraksi yang didominasi δ-guaien tertinggi yakni pada 
fraksi 1.11 dengan kondisi 100.6-103.1oC sebesar 99.61%. Pada 
refluk rasio 10/10 kemurnian tertinggi ditunjukkan pada fraksi 
3.20 dengan kemurnian 96.68%. Pada kedua komponen tersebut 
terlihat bahwa kemurnian tertinggi dihasilkan pada saat refluk 
rasio 10/1. Konsep refluks rasio teraplikasi dengan baik karena δ-
guaien memiliki kuantitas yang banyak pada bahan baku (15-
20%) dibandingkan β-patchoulen. Sebagai fraksi ringan, δ-
guaien akan terikut dalam beberapa fraksi penampungan, namun 
keberadaannya tetap mendominasi pada keadaan (suhu 
tampung) yakni sekitar 100oC. Kuantitas yang banyak 
mengakibatkan terikutnya komponen ini pada fraksi sebelum atau 
setelahnya tidak menjadi masalah besar dalam pengurangan 
komponen. Pada fraksi awal δ-guaien juga ikut keluar khususnya 
pada refluk 10/10. Perbedaan kemurnian tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh refluk rasio, hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Adeleke et all (2013) yang melakukan penelitian 
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tentang pengaruh refluk rasio dalam pemurnian etanol 
mengungkapkan bahwa semakin tinggi refluks rasio tingkat 
kemurnian akan semakin tinggi. 

Pada Tabel 4.3 juga tampak beberapa fraksi yang 
didominasi oleh komponen patchouli alcohol (PA) pada keempat 
batch ketiga yakni dengan refluks rasio 10/1 (fraksi 1.15, 2.15, 
3.25, dan 4.37) sedangakan dengan refluk rasio 10/10, PA yang 
merupakan komponen mayor dan memiliki titik didih terberat 
dibanding yang lain (kecuali pogostol) dan memiliki karakteristik 
yang berbeda dengan komponen minor yang lain. Komponen ini 
akan berbentuk kristal pada suhu atmosfer dan juga tidak 
memerlukan refluk rasio yang tinggi pada proses destilasinya. 
Titik didih yang tinggi dan komponen minor yang telah terpisah 
menjadi destilat menjadikan pada saat proses pemisahan PA 
efektif menggunakan refluk rasio yang rendah. Grafik Patchouli 
Alcohol dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Kadar Patchouli Alcohol dalam setiap Batch pada 

Refluk Rasio 10/1 dan 10/10 
 

Gambar 4.3 menunjukkan hasil menggunakan refluk rasio 
10/1 tertinggi ada pada fraksi 4.37 dengan tingkat kemurnian 
83.15%. Pada refluk rasio 10/10 tertinggi diperoleh dengan 
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dikarenakan perbedaan refluk rasio tidak menghasilkan 
perbedaan yang signifakan pada kemurnian kedua fraksi. Kadar  
Patchouli alcohol yang tinggi justru dihasilkan pada saat refluk 
rasio 10/10. Hasil diatas sejalan dengan penelitian Agustian dkk 
(2005), tentang pemisahan sitronelal yang merupakan fraksi 
berat dari minyak sereh wangi dengan melakukan variasi refluks 
rasio 10/10, 20/10 dan 30/10. Hasil optimum penghasilan 
sitronelal pada refluk rasio 20/10 bukan pada 30/10. Dari 
penelitian diatas maka disimpulkan bahwa refluks rasio bukanlah 
satu- satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kemurnian suatu 
komponen. Namun demikian untuk menghasilkan destilat yang 
murni hal ini terjadi pada komponen minor yang lain yang memiliki 
selisih titik didih lebih rendah antara satu dan yang lain. Hasil 
penelitian diatas menghasilkan trend pemisahan ketiga 
komponen pada keempat batch di Gambar 4.5. 

Gambar 4.4 (Halaman 31) menunjukan komponen minor 
minyak nilam yakni, fraksi yang didominasi β-patchoulen akan 
naik pada fraksi awal dan akan menurun sampai fraksi akhir. 
Pada fraksi yang didominasi oleh δ-guaien rendah pada fraksi 
awal dan mengalami peningiktan pada menit ke 1000 dan 
kemudian turun kembali pada fraksi akhir. Pada fraksi yang 
didominasi patchouli alcohol memiliki nilai yang rendah diawal 
dan mengalami kenaikan sampai pada fraksi akhir mencapai 
kadar maksimal. Ketiga fraksi yang didominasi komponen 
tersebut memiliki titik puncak pada fraksi yang berbeda. 

Keempat batch menunjukkan bahwa trend yang dibentuk 
menempatkan β-patchoulen muncul pada menit awal yakni 
dibawah 100 menit pertama, lalu disusul δ-guaien yang muncul 
pada menit ke 1000-1900 disusul dengan Patchouli alcohol yang 
merupakan fraksi berat akan muncul pada waktu diatas 2000 
menit proses destilasi. Perbedaan titik puncak diatas disebabkan 
karena perbedaan waktu menetesnya β-patchoulen, δ-guaien 
dan PA dikarenakan perbedaan titik didih yakni titik didih 
terendah pada b-patchoulen, disusul δ-guaien dan terakhir 
Patchouli Alcohol (Anonymousc,2013).  
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4.2.2 Rendemen 
Perhitungan rendemen merupakan hal yang penting 

diperhatikan dalam menentukan apakah hasil pemisahan 
komponen yang dilakukan layak secara teknis dan ekonomis atau 
tidak. Rendemen menjadi faktor utama komponen dikatakan 
layak untuk dikembangkan dalam skala industri. Pada hasil 
penelitian ini didapatkan rendemen dari beberapa fraksi yang 
didominasi β-patchoulen, δ-guaien dan Patchouli Alcohol. Hasil 
rendemen beserta volume penampungan dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3 Rendemen Fraksi Minyak Nilam Hasil destilasi 
Fraksinasi Vakum 

B
a 
t 
c
h 

Refluk Ratio 

10/1 10/10 

Fraksi 
V 
(ml) 

Rendemen 
(%) 

Fraksi 
V 
(ml) 

Rendemen 
(%) 

1 1.1 17,0 0,85 1.2  149,0 7,45 
2 2.1 15,0 0,75 2.2 119,0 5,95 
3 3.1 15,5 0,77 3.2 48,8 2,44 
4 4.1 14,0 0,70 4.2 67,0 3,35 

1 1.11 15,5 0,77 1.12 220,0 7,45 
2 2.11 16,0 0,80 2.12 340,0 17,00 
3 3.19 15,5 0,73 3.20 269,0 14,80 
4 4.24 18 0,9 0,90 4.23 130,0 6,50 

1 1.15 8,5 0,42 1.16 15,5 0.77 
2 2.15 11,0 0,55 2.16 200,0 10,00 
3    3.25 17,0   0,85 3.27 100,0 5,00 
4 4.37 19,0 0,95 4.38 45,0 2,25 

Keterangan: Idem Tabel 4.2 
 

Pada Tabel 4.3 tampak bahwa beberapa rendemen yang 
dihasilkan dari destilasi fraksinasi vakum minyak nilam. V (ml) 
adalah volume penampungan fraksi minyak nilam pada setiap 
saat penampungan. Rendemen (%) adalah volume fraksi yang 
tertampung dibandingkan bahan baku (2000 ml). Tampak bahwa 
rendemen fraksi dengan refluk rasio 10/1 jauh lebih sedikit 
dibanding 10/10 yang dikarenakan pada intinya pengambilan 
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komponen utama memang pada refluk 10/10 sehingga volume 
penampungan 10/1 digunakan sebagai fraksi antara untuk 
mencegah bercampurnya fraksi satu dengan yang lain pada 
refluk 10/10.  

Perbedaan rendemen pada kedua refluks dilakukan 
dengan acuan GCMS bahan baku. Titik didih minyak nilam yang 
tinggi juga menjadikan tidak memungkinkan untuk melakukan 
keseluruhan dengan refluk rasio 10/1 atau lebih dikarenakan 
kemampuan pompa yang terbatas karena semakin tinggi refluk 
rasio otomatis waktu yang dibutuhkan untuk destilasi fraksinasi 
akan semakin lama. Grafik rendemen β-patchoulen dengan refluk 
rasio yang berbeda dapat dilihat Pada Gambar 4.6 

 

 
 

Gambar 4.5 Rendemen β-patchoulen dalam Setiap Batch pada 
Refluk Rasio 10/10 dan 10/1 

 
 Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa rendemen fraksi yang 

didominasi β-patchoulen (4 batch pertama) pada refluks rasio 
10/1 berkisar antara 0.7-0.85% dengan rendemen tertinggi untuk 
fraksi yang didominasi β-patchoulen adalah pada fraksi 1.1 
dengan rendemen 0.85%. Fraksi yang didominasi β-patchoulen 
(4 batch pertama) dengan reflux 10/10 memiliki rendemen 
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mencapai 7.45% yakni pada fraksi 1.2. Sedangkan rendemen 
terkecil dimiliki oleh fraksi 3.2 yakni sebesar 2.44%. 

Pada fraksi yang memiliki refluk rasio 10/1 volume yang 
digunakan adalah sama sehingga rata-rata rendemennya tidak 
memiliki perbedaan yang berarti. Berbeda dengan 10/1, pada 
10/10 adalah pemisahan inti untuk mengambil fraksi sebanyak 
mungkin. Perbedaan volume penampungan dilakukan pada 
setiap batchnya. Perbedaan ini dilakukan didasarkan pada 
minyak nilam memiliki titik didih yang sangat tinggi dibanding 
minyak yang pernah didestilasi sebelumnya, dengan titik didih ini 
jika digunakan refluk rasio 10/1 seluruhnya selain energi yang 
akan digunakan akan membengkak juga kapabilitas mesin untuk 
running lebih dari tiga hari non stop akan mengakibatkan kondisi 
pompa vakum terganggu. Solusi dari keadaan penelitian 
menjadikan refluk 10/10 dan 10/1 dalam satu proses. Komponen 
yang didominasi δ-guaien dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 

 
  

Gambar 4.6 Rendemen δ-guaien dalam Setiap Batch pada 
Refluk Rasio 10/10 dan 10/1 

 
Pada Gambar 4.6 terlihat fraksi yang didominasi oleh δ-

guaien (4 batch kedua) dengan refluks rasio 10/1 memiliki 
rendemen berkisar antara 0.75-0.9% dengan fraksi 4.24 
merupakan fraksi yang didominasi δ-guaien dengan rendemen 
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tertinggi yakni 0.9%.Fraksi yang didominasi komponen δ-guaien 
dengan Refluk rasio10/10 memiliki rendemen tertinggi ada pada 
fraksi 2.12 sebesar 17%, sedangkan rendemen terkecil ada pada 
fraksi 4.22 sebesar 2.8%.  

Volume penampungan pada setiap batch memiliki 
perbedaan. Pemecahan peak ditujukan untuk meminimasi 
kandungan dari komponen yang tercampur pada fraksi. 
Pemecahan komponen dilakukan pada fraksi yang berefluk rasio 
10/10 dikarenakan kapabilitas tercampur lebih besar. Grafik yang 
menggambarkan fraksi yang didominasi oleh PA dapat dilihat di 
Gambar 4.7. 

 
 ,,. 

 
 

Gambar 4.7 Rendemen Patchouli Alcohol dalam Setiap Batch 
pada Refluk Rasio 10/10 dan 10/1 

 
Pada Gambar 4.7, fraksi yang didominasi oleh PA (4 

batch ketiga) memiliki rendemen berkisar 0.425-0.95% dengan 
fraksi 4.37 sebagai perolehan rendemen tertinggi yakni 0.95% 
dengan refluk rasio 10/1. Rendemen terbesar pada refluuk rasio 
10/10 pada fraksi 2.12 yakni 10% dan rendemen terkecil pada 
fraksi 3.28 sebesar 1%. Besar kecilnya rendemen ini dipengaruhi 
oleh volume penampungan yang dipengaruhi oleh GCMS bahan 
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baku (Lampiran 3). Pada refluk rasio 10/10 besarnya rendemen 
bervariasi sesuai pemotongan peak yang dilakukan. Namun 
begitu tampak bahwa perbedaan rendemen berdasarkan refluk 
rasio sejalan dengan penelitian Adeleke et all (2013) tentang 
pengaruh refluk rasio dalam pemurnian etanol mengungkapkan 
bahwa semakin tinggi refluks rasio tingkat kemurnian akan 
semakin tinggi. Namun semakin tinggi refluk rasio akan 
menurunkan kuantitas komponen yang dihasilkan jika waktu yang 
digunakan adalah sama pada setiap refluk rasio. 

Perolehan rendemen yang kecil namun kemurnian tinggi 
berlaku pada beberapa fraksi pada refluk rasio 10/1. Namun pada 
refluk rasio 10/10 terdapat banyak volume penampungan yang 
menjadikan tingginya rendemen, dan beberapa komponen juga 
terlihat memiliki dominasi pada beberapa fraksi yang tinggi dan 
bahkan lebih tinggi dengan pada batch yang sama misal fraksi 
3.20 dibandingkan fraksi 3.19. Fraksi 3.20 memiliki rendemen 
14.8% dengan konsentrasi δ-guaien 96.68% sedangkan pada 
fraksi 3.19 hanya memiliki rendemen 0.73% dengan tingkat 
kemurnian δ-guaien 90.98%. Volume penampungan terbukti 
menjadi salah satu syarat penentu layak tidaknya suatu proses 
pemisahan dilakukan. Hasil penelitian tentang rendemen ini juga 
menandakan bahwa secara industri, pemisahan komponen 
minyak nilam menggunakan refluk 10/10 lebih layak digunakan 
jika menginginkan 3 komponen yang dipisahkan (β-patchoulen, 
δ-guaien dan PA), sedangkan untuk memperoleh kemurnian 
yang lebih tinggi harus menyiapkan kapabilitas mesin dan energi 
yang lebih banyak dengan melakukan refluk 10/1 atau lebih agar 
menghasilkan rendemen yang lebih banyak pula. 

 
4.2.3 Berat Jenis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat jenis 
merupakan salah satu indikator fisik dalam menentukan kualitas 
fisik minyak nilam yang dihasilkan. Berat jenis minyak nilam yang 
dipedagangkan sekitar 0.950-0.975gr/ml. Berat jenis yang 
dihasilkan pada masing- masing fraksi yang didominasi 
komponen β-patchoulen, δ-guaien dan patchouli alcohol dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 menunjukkan hasil berat jenis dari beberapa 
fraksi. Fraksi yang didominasi oleh β-patchoulene (4 batch 
pertama) baik dengan refluk rasio 10/10 maupun 10/1 dengan 
berat jenis berkisar 0.869-0.910 g/ml. Belum terdapat standar 
khusus mengenai berat jenis standar komponen β-patchoulen. 
Pada refluk rasio 10/1, Fraksi 2.1 dengan konsentrasi β-
patchoulen tertinggi berat jenisnya 0.892 g/ml sedangkan dengan 
fraksi 3.1 dengan konsentrasi komponen β-patchoulen terendah 
juga memiliki berat jenis 0.892 g/ml. 

 
Tabel 4.4 Berat Jenis Beberapa Fraksi Minyak Nilam Hasil 
destilasi Fraksinasi Vakum 
 

Batch 

Refluk Ratio 

10/1 10/10 

Fraksi 
Berat 
Jenis 
(g/ml) 

Fraksi 
Berat 
Jenis 
(g/ml) 

1 1.1 0.885 1.2 0.902 
2 2.1 0.892 2.2 0.910 
3 3.1 0.892 3.2 0.869 
4 4.1 0.877 4.2 0.877 

1 1.11 0.919 1.12 0.902 
2 2.11 0.915 2.12 0.906 
3 3.19 0.877 3.20 0.885 
4 4.24 0.862 4.23 0.885 

1 1.15 0.992 1.16 0.992 
2 2.15 0.962 2.16 0.969 
3 3.25 1.131 3.27 1.131 
4 4.37 1.131 4.38 1.131 

Keterangan : Idem Tabel 4.2 

  
Warna pada komponen fase awal ini adalah kuning 

bening dan memiliki viskositas yang rendah. Grafik data berat 
jenis terhadap refluk rasio 10/1 dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
Grafik data berat jenis terhadap refluk rasio 10/10 dapat dilihat 
pada Gambar 4.9. Warna biru menandakan fraksi yang 
didominasi β -patchoulen, warna merah fraksi yang didominasi    
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δ -guanien dan warna hijau fraksi yang didominasi Patchouli 
Alcohol. 

 

 
Gambar 4.8  Fraksi Terhadap Berat Jenis pada Refluk rasio 

10/1 
  

 
Gambar 4.9. Fraksi Terhadap Berat Jenis pada Refluk rasio 

10/10 
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Pada Gambar 4.9 tampak bahwa terdapat hubungan 
sumbu X (fraksi) dan sumbu Y (berat jenis). Pada sumbu X 
adalah fraksi yang telah dipisahkan dengan pada diagram batang 
warna biru adalah dominasi β-patchoulen, merah adalah 
dominasi δ-guaien dan hijau adalah dominasi patchouli alcohol. 
Fraksi dengan refluk rasio 10/10 Berat jenis juga dipengaruhi oleh 
faktor banyaknya komponen lain yang bercampur selain 
komponen yang diinginkan. Komponen β-patchoulen yang 
tercampur pada fraksi yang didominasi δ-guaien >50% (fraksi 1.2 
dan 2.2) akan menghasilkan berat jenis yang lebih besar 
dikarenakan kandungan minyak dan beratnya komponen δ-
guaien lebih besar dibanding β-patchoulen.  

Fraksi yang didominasi komponen β-patchoulen 
merupakan fraksi teringan dibanding fraksi dominasi δ-guaien 
dan fraksi dominasi Patchouli Alcohol sehingga berat jenis yang 
dimiliki juga paling rendah. Rendahnya berat jenis disebabkan 
sedikitnya komponen minyak yang terkandung pada fraksi yang 
didominasi β-patchoulen yang menandakan β-patchoulen telah 
terpisah dari komponen minyak nilam. Berat jenis minyak nilam 
didefinisikan sebagai perbandingan antara berat minyak nilam 
dengan berat air pada volume air yang sama dengan volume 
minyak yang sama pula. Semakin besar konsentrasi fraksi berat 
dalam minyak, akan semakin besar pula nilai berat jenisnya 
(Harimurti, 2012). 

Berat jenis yang dihasilkan fraksi yang didominasi oleh 
komponen δ-guaien (4 batch kedua) berkisar antara 0.862-0.919 
gr/ml.  Fraksi dengan refluk rasio 10/1, Berat jenis terbesar 
didapatkan pada fraksi 1.1 dengan tingkat kemurnian 99.61% 
yakni  sebesar 0.919 gr/ml dan fraksi 4.24 dengan 0.862 gr/ml 
sebagai berat jenis terkecil. Pada refluk rasio 10/10 berat jenis 
terbesar yakni 0.906 gr/ml pada fraksi 2.12 dan Berat jenis 
terkecil sebesar 0.885 gr/ml terdapat pada fraksi 3.17. Berat jenis 
fraksi yang didominasi δ-guaien mendekati berat jenis minyak 
nilam pada standar SNI. Wiyono dkk (2007) mengungkapkan 
bahwa besarnya Berat jenis suatu minyak bisa dipengaruhi oleh 
jenis dan jumlah komponen kimia di dalam minyak tersebut. Berat 
jenis yang mendekati standar yang ada pada δ-guaien ini 
disebabkan karena dominasi bahan baku minyak nilam sebagian 
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besar adalah δ-guaien sekitar 15-20% (hasil analisa GCMS 
bahan baku pada Lampiran 3) sehingga karakteristik δ-guaien 
hampir serupa dengan minyak nilam. 

Fraksi yang didominasi patchouli alcohol (4 batch ketiga) 
memiliki berat jenis paling besar dibandingkan β-patchoulen dan 
δ-guaien berkisar 0.954-1.131 gr/ml. Berat jenis ini lebih tinggi 
dibandingkan standar bahan baku pada minyak nilam yakni 
sekitar 0.950-0.975 gr/ml. Pada refluk rasio 10/1 komponen ini 
memiliki berat jenis terbesar pada fraksi 4.37 yakni 1.131 gr/ml, 
pada fraksi 2.15 merupakan berat jenis terkecil yang dapat 
diamati yakni 0.962 gr/ml karena kandungan patchouli alcoholnya 
hanya 51.90% namun sedikit perbedaan mungkin terjadi 
dikarenakan faktor lingkungan dan alat yang menjadikan pada 
fraksi 1.15 berat jenis sebesar 0.992 gr/ml dengan kadar 
patchouli yang muncul lebih kecil dari 2.15 yakni 40.73%. Fraksi 
3.25 tidak dapat dilakukan penelitian dikarenakan kondisi atchouli 
alcohol telah mengkristal dan dipastikan kadar PA yang 
dikandung tinggi. 

Pada reflux rasio 10/10 Berat jenis tertinggi yang dapat 
teridentifikasi adalah pada fraksi 3.24 yakni sebesar 1.008 gr/ml 
dan juga terkecil pada fraksi 3.23 yakni sebesar 0.954 gr/ml. 
Tabulasi data berat jenis dapat menunjukkan bahwa semakin 
tinggi komponen mayor yang dihasilkan, maka Berat jenis yang 
dihasilkan semakin tinggi pula. Namun demikian, semakin tinggi 
komponen minor atau fraksi ringan minyak nilam, maka berat 
jenis yang dihasilkan akan semakin rendah.  

Penelitian ini membuktikan bahwa β-patchoulen 
merupakan fraksi teringan dengan berat jenis terkecil, disusul δ-
guaien yang memiliki berat jenis lebih besar dari β-patchoulen 
dan disusul fraksi berat yakni PA yang memiliki berat jenis paling 
tinggi dan selama ini PA sangat berpengaruh dalam penentuan 
harga minyak nilam seperti pada penelitian Harimurti (2002) 
bahwa semakin besar konsentrasi fraksi berat dalam minyak, 
akan semakin besar pula nilai berat jenisnya. Makin tingginya 
nilai berat jenis dipengaruhi oleh berat minyak dengan 
piknometer. Berat minyak dipengaruhi  oleh viskositas dan kadar 
minyak yang dikandungnya. Suatu fraksi yang memiliki viskositas 
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dan kadar minyak tinggi, maka berat jenis yang dihasilkan akan 
semakin tinggi. 

 
4.2.4 Indeks Bias 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks bias 
merupakan indikator fisik untuk mengetahui sejauh mana kadar 
suatu komponen yang ada pada minyak nilam. Indeks bias 
minyak nilam yang diperdagangkan adalah 1.507-1.515 yang 
terdiri dari beberapa komponen, sehingga jika komponen akan 
terpisah akan didapatkan indeks bias yang bervariasi sebagai 
tanda bahwa komponen itu telah tepisah. Indeks bias masing- 
masing fraksi yang didominasi komponen β-patchoulen, δ-guaien 
dan Patchouli Alcohol dapat dilihat di Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Indeks Bias Fraksi Minyak Nilam Hasil Destilasi 
Fraksinasi Vakum 

Batch 

Refluk Ratio 

10/1 10/10 

Fraksi 
Indeks 
Bias 

Fraksi 
Indeks 
Bias 

1 1.1 1.497 1.2 1.498 
2 2.1 1.486 2.2 1.496 
3 3.1 1.498 3.2 1.498 
4 4.1 1.496 4.2 1.498 

1 1.11 1.494 1.12 1.505 
2 2.11 1.496 2.12 1.496 
3 3.19 1.505 3.20 1.505 
4 4.24 1.505 4.23 1.505 

1 1.15 1.504 1.16 1.505 
2 2.15 1.503 2.16 1.506 
3 3.25 1.515 3.27 1.516 
4 4.37 1.506 4.38 1.515 

Keterangan : Idem Tabel 4.2 

 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa indeks bias beberapa 

sampling fraksi yang didominasi komponen β-patchoulen,δ-
guaien dan Patchouli alcohol. Fraksi yang didominasi oleh β-
patchoulen (4 batch pertama) memiliki indeks bias berkisar 
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antara 1.486-1.498. Belum terdapat indeks bias β-patchoulen 
murni yang dapat menjadi standar perdagangan. Namun 
demikian, indeks bias fraksi yang didominasi oleh β-patchoulen 
memiliki nilai yang lebih rendah daripada indeks bias minyak 
nilam yang diperdagangkan, sehingga fraksi yang didominasi β-
patchoulen memiliki sifat yang telah berbeda dengan minyak 
nilam sebagai bahan baku meskipun hanya memiliki tingkat 
kemurnian maksimal 53.82%.  

Fraksi yang didominasi oleh δ-guaien (4 batch kedua) 
memiliki indeks bias sekitar 1.494-1.505. Pada Anonymousc 
(2013) indeks bias δ-guaien adalah 1.492, sehingga dalam hal ini 
fraksi yang didominasi δ-guaien memiliki indeks bias yang lebih 
tinggi daripada pustaka. Indeks bias yang lebih tinggi ini 
disebabkan karena beberapa faktor salah satunya adalah mesin 
dan juga lingkungan penelitian. Namun demikian perbedaan 
indeks bias hasil penelitian dan indeks bias standar tidak 
signifikan dikarenakan dalam komponen minor perbedaan indeks 
bias relatif tipis. Menurut Espino et al.,(2013) besarnya indeks 
bias minyak nilam sangat ditentukan oleh metode pemrosesan, 
umur minyak nilam dan rasio komponen dalam minyak nilam.  

Indeks bias pada komponen yang didominasi oleh 
Patchouli Alcohol (PA) (4 batch ketiga) berkisar antara 1.503- 
1.516. Indeks bias patchouli alcohol pada pustaka adalah 1.515 
(Anonymousg,2013). Indeks bias fraksi yang disominasi PA telah 
memenuhi standar PA yang diperdagangkan. Penelitian Yudistira 
(2008) membuktikan bahwa, semakin tinggi kadar Patchouli 
alcohol, indeks bias hasil indeks biasnya semakin tinggi. Nilai 
indeks bias dikarenakan semakin banyak komponen berantai 
panjang dan oxygenated yang tersuling dimana golongan 
berantai panjang dan golongan oxygenated memiliki titik didih 
yang tinggi. Indeks bias PA pada penelitian telah lebih dari 1 
maka secara fisik PA ini telah memenuhi syarat dikatakan murni. 
Trend grafik Indeks bias dengan Refluk rasio 10/1 dapat dilihat 
pada Gambar 4.10.Trend grafik indeks bias dengan refluk rasio 
10/10 dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.10 Fraksi terhadap Indeks Bias pada Refluk Rasio 

10/1 
 

  
 

Gambar 4.11 Fraksi terhadap Indeks Bias pada Refluk Rasio 
10/10 

 
Pada Gambar 4.10 dan 4.11 tampak bahwa terdapat 

hubungan antara sumbu X (fraksi) dan sumbu Y (indeks bias). 
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Diagram batang biru menunjukkan fraksi yang didominasi β-
patchoulen, diagram batang merah menunjukkan fraksi yang 
didominasi δ-guaien dan diagram batang hijau menunjukkan 
fraksi yang didominasi patchouli alcohol.     

Fraksi yang didominasi ketiga komponen yang telah 
terpisah terlihat bahwa indeks bias mengalami kenaikan dari 
fraksi yang didominasi oleh β-patchoulen yang memiliki indeks 
bias terkecil, lalu disusul oleh δ-guaien dan terakhir yang memiliki 
indeks bias terbesar adalah patchouli alcohol karena selain 
komponen mayor dan fraksi berat, PA juga telah berbentuk 
kristal. Ketiga komponen tersebut selama ini yang mempengaruhi 
nilai jual minyak nilam dipasaran salah satunya adalah nilai 
indeks bias, sehingga minyak nilam dengan kadar PA tinggi akan 
lebih memiliki nilai jual tinggi di pasaran. 

 
 

4.3 Aspek Teknologi Industri Pertanian 
4.3.1 Alat dan Kondisi Operasi Mesin Destilasi Fraksinasi 
Vakum 

Proses destilasi fraksinasi vakum minyak nilam 
menggunakan alat PiloDist 104 VTU kapasitas 6 liter dengan 
umpan 2000 ml. Kondisi tekanan (P) dari 760mmHg sampai 0 
mbar. Serangkaian alat destilasi ini dilengkapi oleh chiller sebagai 
pengisi kondensor. Alat destilasi terbuat dari kaca dengan 
computerized machine system. Suhu yang merupakan variabel 
sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan suatu 
komponen.  

Pada Pilodist 104 Installation and Operation Manual 
(2001) termokopel pengatur suhu terdapat pada tiga titik yakni 
Tflask pada labu leher tiga dan Tdist pada depan plunger (tempat 
terjadi refluks rasio). Suhu yang digunakan acuan adalah pada 
termokopel yang berada didepan plunger yang akan mengirim 
sensor ke heater jika perintah untuk menaikkan suhu dan 
berimbas pada naiknya suhu T flask. Penampungan otomatis 
pada alat PiloDist 104 saat dilakukan operasi tidak berfungsi, 
sehingga penampungan dilakukan secara manual. 
Penampungan alat otomatis pada nomor 17, 18 (seluruhnya) dan 
19 (Lampiran 1). Instruksi kerja alat dapat dilihat di Lampiran 2. 
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4.3.2 Neraca Massa Destilasi Fraksinasi Vakum 
 Neraca Massa diperlukan dalam perhitungan berapa 
produk yang dihasilkan dari berapa bahan baku yang diproses. 
Dalam pemurnian minyak nilam terdapat beberapa fraksi yang 
dihasilkan dari keempat batch destilasi fraksinasi vakum minyak 
nilam. Neraca massa destilasi fraksinasi vakum minyak nilam 
dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 4.12 Neraca Massa Destilasi Fraksinasi Vakum Minyak  
Nilam 

 
Pada Gambar 4.12 tampak bahwa minyak nilam hanya 

mengalami satu tahapan proses yakni destilasi fraksinasi vakum. 
Proses destilasi dilakukan pada refluks yang sama dan kondisi 
yang sama pada setiap batch. Tabel kuantitas minyak nilam yang 
digunakan dalam proses tersebut dapat dilihat di Tabel 4.6. 
Minyak nilam sebanyak 2000 ml akan masuk kedalam destilasi 
fraksinasi vakum dan akan menghasilkan fraksi sebagai produk. 
Selain fraksi, residu yang ada pada labu umpan juga akan tersisa. 
Beberapa komponen yang tersedot pompa vakum juga akan 
dihitung dalam kategori loss. Pada Tabel 4.6 tampak bahwa input 
yang dimasukkan adalah minyak nilam dengan jumlah 2 liter. 
Input tersebut berjumlah sama pada setiap batchnya. Input 
tersebut kemudian dilakukan destilasi fraksinasi vakum dengan 
kondisi operasi tekanan 0-1 mbar. 

 
 
 
 

Destilasi Fraksinasi 
Vakum 

C 

Residu (C) 

Fraksi (B) 

Loss (D) 

Minyak 

Nilam (A) 
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Tabel 4.6 Data Kesetimbangan Massa Minyak Nilam dalam 
Destilasi Fraksinasi Vakum 

  
Selama proses destilasi fraksinasi vakum, input minyak 

nilam 2 liter akan menjadi beberapa fraksi ringan sampai berat 
minyak nilam, residu yang tertinggal di labu leher tiga dan loss 
yang merupakan uap yang terseret oleh pompa vakum dan 
terjerap di saluran pipa penghubung mesin dan pompa, selain itu 
loss juga berarti uap yang keluar pada saat pompa 
menyeimbangkan tekanan yang diinginkan. Uap yang hilang dan 
terjerap pada pipa dan trap yang diisi es tidak dapat digunakan 
dikarenakan rawan kontaminasi dari bahan sebelumnya dan tak 
dapat ditentukan fraksi jenis apa sehingga meskipun berbentuk 
cairan, uap yang terseret pompa akan dianggap loss. 
  
4.3.3 Aspek Ekonomi 

Aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat penting 
dalam penelitian pemisahan komponen minyak nilam ini. Sebuah 
penelitian dapat diketahui kelebihan dan kekurangnnya melalui 
adanya aspek ini khususnya jika dikembangkan dalam dunia 
industri. Pengetahuan tentang aspek ini dalam penelitian ini akan 
mempermudah dalam pengelolahan dan pembangunan industri 
yang terorganisir. Minyak nilam dapat dimanfaatkan menjadi 
beberapa produk yang dapat diilustrasikan pada pohon Industri 
pada Gambar 4.13. 

 

Batch   In Out 

1 (A) Minyak Nilam:  
2000 ml 

(B) Fraksi ke 1-16   :1412.7ml 
(C) Residu              : 500ml 
(D) Loss                  : 87.3 ml 

2 (A) Minyak Nilam:  
2000 ml 

(B) Fraksi ke 1-16   : 1687.5 
(C) Residu              : 250 ml 
(D) Loss                  : 62.5 ml 

3 (A) Minyak Nilam:  
2000 ml 

(B) Fraksi ke 1-28   : 1711ml 
(C) Residu              : 225ml 
(D) Loss                  : 64 ml 

4 (A) Minyak Nilam:  
2000 ml 

(B) Fraksi ke 1-38   : 1777.5ml 
(C) Residu              : 135 ml 
(D) Loss                  : 87.5 ml 
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Gambar 4.13 Pohon Industri Minyak Nilam dengan 
menggunakan Destilasi Fraksinasi Vakum 

 
Beberapa produk yang dihasilkan dari hasil pemisahan 

dan pemurnian minyak nilam ini memiliki harga dan kuantitas 
yang berbeda. Fraksi yang didominasi δ-guaien memiliki harga 
dipasaran dunia $90.95/100g (Anonymousi,2013). Berat jenis 
rata-rata δ -guaien adalah 0.8945, maka sejumlah 269 ml fraksi 
yang didominasi δ-guaien terkandung 240.6205 gram δ-guaien. 
Kurs rupiah saat ini 11.000, maka harga δ-guaien adalah Rp 
909.500 (dalam 100 gram). Dalam penelitian ini, 2 liter minyak 
nilam didapatkan fraksi dengan dominasi δ-guaien 96.68% 

Parfum Antioksidan 

Minyak Nilam 2000 ml 

Rp. 1.000.000 

PA Residu δ-guaien β-patchoulene Komponen 

Minor lainnya 

Antiinflamasi Resin 
Antiinflamasi 

antialergi  

dll 

5% 
 

100 ml 

14.8% 

269ml 

5.95% 

119 ml 

10% 

200 ml 

64.25% 

1285 ml 

Rp. 

8.800.000 

Rp. 

2.188.443 

Rp. 10.000 
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sebanyak 14.8 %. Harga bahan baku yang digunakan adalah Rp 
500.000,00/liter yang berarti bahan baku Rp 1.000.000,00 (2 
liter). Fraksi dengan dominasi δ-guaien sebanyak 240.6205 gram 
akan menjadikan income sebesar Rp 2.188.443,00. 

Bukan hanya fraksi dominasi δ-guaien saja yang memiliki 
harga potensial di pasaran, jika pemisahan komponen minor, 
maka komponen mayor akan otomatis terikut. Komponen mayor 
yang dimaksud adalah Patchouli Alcohol (PA). Harga PA 
dipasaran adalah $80/10mg karena berbentuk kristal 
(Anonymoush,2013). Dalam penelitian ini telah didapatkan fraksi 
dengan dominasi PA dalam bentuk kristal tanpa kristalisasi. 
Dalam kurs rupiah Rp 11.000,00 maka dengan harga fraksi 
dominasi PA $80 maka Rp 880.000/10mg. Terdapat 100 mg PA 
kristal yang dihasilkan sehingga income yang diperoleh adalah 
Rp 8.800.000,00 dalam 100 mg. 

Selain kedua komponen diatas, minyak nilam sisa proses 
yakni residu juga dapat dimanfaatkan sebagai resin. Harga resin 
dipasaran adalah Rp. 50.000 per liter (Anonymousj,2013). Dalam 
hal ini resin atau residu yang diperoleh maksimal 10% yakni 
sebesar 200 ml, maka didapatkan income penjualan residu 
sebesar Rp. 10.000,00.  

Komponen minor β-patchoulen saat ini belum 
diperdagangkan secara meluas yang mengakibatkan harga dari 
komponen tersebut belum diketahui, selain itu komponen minor 
yang lain yang memiliki tingkat kemurnian rendah juga belum 
dapat diketahui harganya. Namun komponen minor lainnya 
masih banyak mengandung α-guaien, seycelen, patchoulen dll 
yang bermanfaat bagi tubuh sehingga dimungkinkan harganya 
akan tinggi. 

Metode destilasi fraksinasi ini sangat ekonomis 
mengingat tidak diperlukannya solvent atau pelarut dalam 
prosesnya. Dalam hal ini yang diperlukan hanya serangkaian alat 
Pilodist 104 dan aliran listrik yang akan menurunkan tekanan 
seminim mungkin, dengan begitu dapat dilihat industri pemisahan 
ini akan sangat dapat dipertimbangkan keberlanjutannya karena 
penggunaan bahan hanya pada bahan baku saja. Alat destilasi 
fraksinasi terbaru dengan bahan stainlees steel berkapasitas 300 
liter berharga Rp150.000.000,00. Bahan bakar alat ini adalah gas 
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LPG dalam sekali proses membutuhkan 5 tabung LPG 3 kg 
dengan harga 75.000,00. Saat ini Indonesia mulai mengepakkan 
sayap dalam mengekspor minyak nilam dalam bentuk telah 
dipisahkan yang akan dikirim adalah komponen mayor (PA) 
menuju daerah timur tengah dan India. 

Potensi lain juga akan terlihat jika komponen minor juga 
diekspor karena saat ini δ-guaien yang beredar dipasaran 
bukanlah berasal dari minyak nilam, sedangkan δ-guaien 
merupakan hasil samping (by product) dari pemurnian untuk 
pengambilan komponen mayor (PA) dalam miyak nilam. Fraksi 
dengan dominasi δ-guaien dapat dimanfaatkan dalam bidang 
farmasi karena diketahui memiliki aktifitas anti-inflamasi terhadap 
PAF yakni sebuah phospolipid mediator yang dihasilkan berbagai 
sel pada saat terkena penyakit alergi,radang,asma dan lainya 
(Hsu et al.,2006). 
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