
i 
 

PENERAPAN PEF (Pulsed Electric Field) PADA EKSTRAKSI 
MINYAK ATSIRI DAUN JERUK PURUT (Citrus hystrix) 

DENGAN METODE DESTILASI AIR DAN UAP  
(Water and Steam Destillation)  

(Kajian Jenis Perlakuan Pendahuluan Bahan dan  
Lama Waktu Pulsed Electric Field) 

 

SKRIPSI 

Oleh: 

AXNESSYA RIVITA CHILVIA 

NIM 0911030010 – 103 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



ii 
 

PENERAPAN PEF (Pulsed Electric Field) PADA EKSTRAKSI 
MINYAK ATSIRI DAUN JERUK PURUT (Citrus hystrix)  

DENGAN METODE DESTILASI AIR DAN UAP 
 (Water and Steam Destillation)  

(Kajian Jenis Perlakuan Pendahuluan Bahan dan  
Lama Waktu Pulsed Electric Field) 

 

Oleh: 

AXNESSYA RIVITA CHILVIA 
NIM 0911030010 – 103 

 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Teknologi Pertanian 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



iii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Judul TA                     : Penerapan PEF (Pulsed Electric Field) 
Pada Ekstraksi Minyak Atsiri Daun 
Jeruk Purut (Citrus hystrix) dengan 
Metode Destilasi Air dan Uap (Water 
and Steam Destillation) (Kajian Jenis 
Perlakuan Pendahuluan Bahan dan 
Lama Waktu Pulsed Electric Field) 

Nama mahasiswa  : Axnessya Rivita Chilvia 
NIM  : 0911030010 
Jurusan   :  Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas  : Teknologi Pertanian 
 
 
 
 
Pembimbing pertama,               Pembimbing Kedua, 
 
 
 
 
 
Dr. Ir. M. Hindun Pulungan, MS     Arie Febrianto M, STP, MP 
NIP. 19560913 198601 2 001         NIP. 19800216 200812 1 001 
 
Tanggal Persetujuan :   Tanggal Persetujuan : 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 
Judul TA                        : Penerapan PEF (Pulsed Electric Field) 

Pada Ekstraksi Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut (Citrus hystrix) dengan Metode 
Destilasi Air dan Uap (Water and Steam 
Destillation) (Kajian Jenis Perlakuan 
Pendahuluan Bahan dan Lama Waktu 
Pulsed Electric Field) 

Nama mahasiswa  :  Axnessya Rivita Chilvia 
NIM  :  0911030010 
Jurusan   :  Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas   :  Teknologi Pertanian 
 
   Dosen Penguji I, 

 

 

 

Dr. Sucipto, STP, MP 

NIP. 19730602 199903 1 001 

    Dosen Penguji II,           Dosen Penguji III, 

 

 

 

Dr. Ir. M Hindun Pulungan, MS             Arie Febrianto M, STP, MP 
NIP. 19560913 198601 2 001             NIP. 19800216 200812 1 001 

Ketua Jurusan, 

 

 

Dr. Ir. Nur Hidayat, MP 

NIP. 19610223 198701 1 001 

 

Tanggal Lulus TA: 



v 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Mahasiswa  :  Axnessya Rivita Chilvia 
N I M  :  0911030010 
Jurusan  : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas   :  Teknologi Pertanian 
Judul TA : Penerapan PEF (Pulsed Electric Field) 

Pada Ekstraksi Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut (Citrus hystrix) dengan Metode 
Destilasi Air dan Uap (Water and Steam 
Destillation) (Kajian Jenis Perlakuan 
Pendahuluan Bahan dan Lama Waktu 
Pulsed Electric Field) 

 
Menyatakan bahwa,  

TA dengan judul diatas merupakan karya asli penulis tersebut di 

atas. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak 

benar, saya sebagai penulis bersedia menjalani proses hukum 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  

 

Malang, 22 Agustus 2014 

Pembuat pernyataan, 

 

 

Axnessya Rivita Chilvia 

NIM. 09110330010 

 

 



vi 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kota Tulungagung, 

Kabupaten Jawa Timur  pada tanggal 14 
Februari 1991 sebagai anak bungsu dua 
bersaudara dari ayah bernama Drs. Kusnindar 
dan Ibu Eny Purwati, S.Pd. 
 
Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah 
dasar di SDN Kauman II Tulungagung pada 

tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama di SMPN 1 Kauman Tulungagung dengan 
kelulusan pada tahun 2006, lalu penulis melanjutkan pendidikan 
Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung  
dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis diterima 
menjadi mahasiswi Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya melalui 
jalur PMDK pada tahun 2009. 

Pada tahun 2014 penulis berhasil menyelesaikan 
pendidikan S1 Sarjana Teknologi Pertanian. Selama masa 
pendidikan, penulis aktif mengikuti seminar-seminar yang 
diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, serta sebagai 
asisten praktikum Pengetahuan Bahan Agroindustri dan menjadi 
asisten dosen dari ibu Dr. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS 
untuk mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil 
Pertanian. 

 
 
 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Subhanallah … Alhamdulillah 
Terima kasih Ya Allah 

Akhirnya Karya ini telah terselesaikan  
Ku persembahkan Karya ini kepada Kedua Orang Tuaku 

yang terhebat, Kakak tercinta yang terbaik, dan calon 
suamiku kelak yang semuanya telah memberi dukungan 

penuh dan kasih sayangnya . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

AXNESSYA RIVITA CHILVIA. 0911030010. Penerapan PEF 
(Pulsed Electric Field) Pada Ekstraksi Minyak Atsiri Daun 
Jeruk Purut (Cytrus hystrix) dengan Metode Destilasi Air 
dan Uap (Water and Steam Destillation) (Kajian Jenis 
Perlakuan Pendahuluan Bahan dan Lama Waktu Pulsed 
Electric Field). PROPOSAL SKRIPSI.  

Pembimbing I  : Dr . Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS.  

     II : Arie Febrianto, M, STP, MP. 

RINGKASAN 

Jeruk purut merupakan tumbuhan perdu dalam anggota 
famili jeruk-jerukan dari jenis citrus. Salah satu bagian yang 
berpotensi dimanfaatkan adalah daun jeruk purut dengan 
kandungan minyak atsiri beraroma khas yang dimilikinya. 

Minyak atsiri merupakan metabolit sekunder dalam 
kelompok besar minyak nabati yang mudah menguap dan 
berwujud cairan kental pada suhu ruang. Minyak atsiri jeruk 
purut dapat diambil dengan metode destilasi air dan uap. Dalam 
proses destilasi minyak atsiri, daun jeruk dapat digunakan 
dalam bentuk segar dan kering. Dalam membantu 
memaksimalkan hasil minyak atsiri perlu dilakukan tambahan 
perlakuan pendahuluan salah satunya adalah PEF (Pulsed 
Electric Field). PEF merupakan metode perlakuan pendahuluan 
bahan secara non thermal dengan menggunakan kejutan listrik 
intensitas tinggi yang didasarkan pada aplikasi denyut pendek 
pada tegangan tinggi ke bahan yang ditempatkan di antara dua 
elektroda. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Tersarang 
(RAT) dengan menggunakan faktor taraf waktu tersarang dalam 
taraf jenis. Faktor utama adalah jenis perlakuan pendahuluan 
bahan pada daun jeruk purut yaitu tanpa pengeringan awal dan 
dengan pengeringan awal. Faktor tersarang adalah Waktu 
proses PEF yang terdiri 4 level pada setiap faktor utama. Waktu 
10,15,20,dan 25 detik pada perlakuan bahan tanpa 
pengeringan, sedangkan waktu 5,10,15, dan 20 detik pada 
perlakuan bahan dengan pengeringan. Analisa meliputi analisa 
rendemen, indeks bias, dan berat jenis. Pemilihan perlakuan 



ix 
 

terbaik dilakukan dengan menggunakan Multiple Atribut. 
Perlakuan terbaik selanjutnya diuji kandungan dengan GC-MS. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 
perlakuan pendahuluan (dengan dan tanpa pengeringan awal) 
serta waktu PEF berpengaruh nyata terhadap total rendemen, 
indeks bias, dan berat jenis. Dari metode RAT dan pemilihan 
perlakuan terbaik menggunakan Multiple Atribut diperoleh 2 
perlakuan terbaik dari masing-masing faktor utama. Pada faktor 
utama tanpa pengeringan awal perlakuan terbaik pada waktu 
PEF 15 detik menghasilkan rendemen sebesar 0,92%, indeks 
bias 1,446, dan berat jenis 0,8583 dengan kandungannya 
berjumlah 5 komponen antara lain citronellal, citronellol, 
citronellyl acetate, linalool, dan cyclohexamine methanol. Pada 
faktor utama dengan pengeringan awal perlakuan terbaik pada 
waktu PEF 10 detik menghasilkan rendemen sebesar 0,59%, 
indeks bias 1,451, dan berat jenis 0,8597 dengan kandungan 
minyak atsiri berjumlah 6 komponen antara lain citronellal, 
citronellol, citronellyl acetate, trans caryophyllene bicyclo, 
linalool dan sabiene bicyclo.  

Kata Kunci : Daun Jeruk Purut, Destilasi, Minyak Atsiri, 
PEF, Pengeringan. 
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AXNESSYA RIVITA CHILVIA. 0911030010. Application of 
PEF (Pulsed Electric Field) on the Extraction of Kaffir lime 
leaves  essential oil  (Cytrus Hystric) with water and steam 
destilation method (Study on the Types of Prior Treatment 
of Materials and Length of Pulsed Electric Field time). 
THESIS PROPOSAL. 
Supervisor I  : Dr. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS. 
         II : Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP. 
 

SUMMARY 
 

Kaffir lime (Citrus hystrix) is herbaceous plant which is included 
in oranges family and kind of citrus. One of potential part to use 
is the kaffir lime leaves with its typical fragrance of essential oil 
content.  
  essential oil  is secendory metabolite  in the big group of 
vegetable oil which is easy to evaporate and fluid in room 
temperature. Essential oil content in the kaffir lime can be 
obtained by using water and steam destilation. In the destilation 
process of essential oil, the kaffir lime can be used in fresh and 
dry. In order to optimize the essential oil yield, it is necessary to 
make additional prior treatment such as PEF (Pulsed Electric 
Field). PEF is one of material prior treatment method non 
thermally by using high intensity electrical impulse based on 
application of short impulse on high voltage to the material 
placed between two electrodes.  
This research uses Nested Randomized Design by using nested 
time level in types level. The main factor is type of material prior 
treatment on kaffir lime leaves that is with and without initial 
drying. Nested factor is time of PEF process consisting of 4 
levels in each main factor. The time is 10, 15, 20 and 25 
seconds on material treatment without drying and 5, 10, 15, and 
20 seconds on material treatment with drying. The analysis 
includes yield analysis, refractive index, and specific gravity. The 
best treatment is selected by using multiple attribute. The best 
treatment is further tested its content by using GC-MS. 
 The result of this research shows that types of prior 
treatment (with and without initial drying) and PEF time is 
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obviously influence on total of yield, refractive index, and 
specific gravity. From RAT method and best treatment selection 
using multiple atribute, 2 best treatments are obtained from each 
main factor. On main factor without initial drying, the best 
treatment is on PEF time 15 seconds producing yield by 0,92 % 
refractive index 1,446 and specific gravity 0,8597 with essential 
oil content composed of 6 components such as citronellal, 
citronellol, citronellyl acetate, trans caryophyllene bicyclo, 
linalool, and sabiene bicyclo. 
 
Key word : kaffir lime leaves, destillation, essential oil, PEF, 

drying. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Jeruk purut merupakan tumbuhan perdu yang termasuk 

dalam anggota famili jeruk-jerukan dari jenis citrus dengan 
nama latin Citrus hystrix. Salah satu bagian dari jeruk purut 
yang berkhasiat sebagai stimulan dan berpotensi dimanfaatkan 
sebagai bahan citarasa makanan adalah daun jeruk purut. Daun 
jeruk purut mengandung minyak atsiri, dimana minyak atsiri 
inilah yang berperan utama dalam memberikan aroma khas 
serta penambah citarasa tersebut. Potensi daun jeruk purut di 
Indonesia tahun 2014 terutama berpusat di wilayah Jawa Timur 
dengan hasil panen yang dapat diperoleh 10 ton per Ha, dimana 
dalam satu tahun dapat dilakukan dua kali pemanenan, 
sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal dapat 
memberikan peluang usaha yang baik dalam dunia industri 
(Setiadi dan Parmin, 2004). 

Tuhana (2007), menyatakan bahwa minyak atsiri 
merupakan metabolit sekunder yang termasuk dalam kelompok 
besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu 
ruang namun mudah menguap serta dijadikan ciri khas aroma 
dari suatu jenis tumbuhan dari kandungan yang dimilikinya. 
Terdapat tiga cara dalam pengambilan minyak atsiri yaitu 
pengempaan, ekstraksi menggunakan pelarut, dan destilasi. 
Proses destilasi merupakan cara yang paling sering digunakan 
dalam skala industri. Salah satu macam destilasi yang dapat 
diterapkan adalah destilasi air dan uap (Water and Steam 
Destillation). Proses destilasi bahan dapat dilakukan dalam 
kondisi bahan baku segar dan kering. Hasil penelitian Ahmad 
dkk (2013), kulit buah jeruk purut yang telah didestilasi dengan 
pengeringan sebagai perlakuan pendahuluan menghasilkan 
rendemen minyak atsiri sebesar 1% yang telah meningkat dari 
rendemen kulit jeruk purut segar sebesar 0,65%. 

Pengeringan merupakan salah satu perlakuan 
pendahuluan bahan yang digunakan untuk menurunkan 
kandungan air dalam bahan (Mayor, 2004). Menurut Ma’mun 
dkk (2006), salah satu metode pengeringan yang dapat 
diterapkan adalah pengeringan angin. Pengeringan angin dapat 
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dilakukan dengan cara meletakkan bahan pada ruangan dengan 
aliran udara normal dengan lama waktu 5 hari 5 malam tanpa 
henti. 

Rukmana (2003) menjelaskan bahwa kulit buah jeruk 
purut mengandung minyak atsiri mencapai 2-2,5%. Dengan 
demikian perlu adanya perlakuan pendahuluan tambahan 
sebelum proses destilasi berlangsung yang bertujuan untuk 
membantu membuka sel minyak, sehingga pada proses 
destilasi laju penguapan minyak atsiri dari bahan menjadi cukup 
cepat serta minyak dapat terekstrak secara maksimal. 
Perlakuan pendahuluan yang dapat diterapkan adalah PEF 
(Pulsed Electric Field). 

PEF (Pulsed Electric Field) merupakan perlakuan 
pendahuluan bahan secara non thermal dengan menggunakan 
kejutan listrik intensitas tinggi yang didasarkan pada aplikasi 
denyut pendek pada tegangan tinggi ke bahan yang 
ditempatkan di antara dua elektroda. PEF dikategorikan suatu 
proses non thermal karena bahan diproses pada suhu kamar 
atau di bawahnya selama beberapa detik dan mampu 
memperkecil kehilangan nutrisi yang disebabkan oleh 
pemanasan. Metode ini sangat efektif karena terjadi tanpa 
mengubah warna, bau, serta kandungan gizi dalam waktu 
singkat jika dibandingkan dengan pemanasan langsung 
(Francesco et.all, 2010). Dengan waktu yang tepat pada 
penerapan PEF dapat mempengaruhi perubahan struktur sel 
seperti rusaknya membran sitoplasma sel. Tegangan tinggi 
yang diberikan memberikan pengaruh kerusakan yang berupa 
lubang-lubang pada membran luar dari sel yang sampai 
batasnya tidak mampu diperbaiki lagi sehingga memungkinkan 
keluar masuknya senyawa makromolekul dari sel (Alberts, 
1994). Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai 
penerapan PEF (Pulsed Electric Field) pada ekstraksi minyak 
atsiri daun jeruk purut (Cytrus hystrix) segar dan kering dengan 
metode destilasi uap dan air (kajian jenis perlakuan 
pendahuluan bahan dan lama waktu PEF). 
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1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah kombinasi jenis perlakuan pendahuluan bahan 

dengan waktu PEF (Pulsed Electric Field) berpengaruh 
terhadap hasil ekstraksi minyak atsiri daun jeruk purut yang 
diperoleh (rendemen, indeks bias, berat jenis, dan 
kandungan minyak atsiri)? 

2. Berapakah waktu PEF (Pulsed Electric Field) yang tepat 
dalam setiap jenis perlakuan pendahuluan ekstraksi minyak 
atsiri daun jeruk purut? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh perbedaan kombinasi jenis perlakuan 

pendahuluan bahan dengan waktu PEF (Pulsed Electric 
Field) terhadap hasil ekstraksi minyak atsiri daun jeruk purut 
yang diperoleh (rendemen, indeks bias, berat jenis, dan 
kandungan minyak atsiri). 

2. Mengetahui penerapan waktu PEF (Pulsed Electric Field) 
yang tepat dalam setiap jenis perlakuan pendahuluan 
ekstraksi minyak atsiri daun jeruk purut. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat untuk masyarakat yaitu pengetahuan tentang 

peningkatan pemanfaatan daun jeruk purut sebagai alternatif 
penghasil minyak atsiri yang potensial untuk dimanfaatkan 
serta memberikan informasi mengenai peluang 
pengembangan industri minyak atsiri dari daun jeruk purut. 

2. Manfaat untuk institusi yaitu menambah pengetahuan 
mengenai penerapan PEF (Pulsed Electric Field) sebagai 
metode perlakuan pendahuluan yang dapat membantu 
memaksimalkan hasil minyak atsiri melalui proses destilasi. 

3. Manfaat untuk peneliti yaitu pengetahuan mengenai 
peningkatan hasil destilasi minyak atsiri dengan menerapkan 
perbedaan jenis perlakuan pendahuluan bahan dengan 
waktu PEF (Pulsed Electric Field) yang tepat.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tanaman Jeruk Purut 
 Jeruk purut merupakan salah satu anggota tanaman 
dalam famili jeruk-jerukan dari jenis citrus dengan nama latin 
Citrus hystrix (Rukmana, 2003). Jeruk purut termasuk dalam 
tanaman perdu dengan tinggi 5-7,5 m serta memiliki batang 
tegak, bulat, percabangan simpodial, berduri dan berwarna 
hijau. Tata letak tajuk tanaman tidak beraturan dan cabang-
cabangnya rapat. Dahan dan ranting bersudut tajam, berwarna 
hijau tua, berbintik-bintik, dan berduri di ketiak daun. Duri-
durinya pendek, kaku, hitam, ujungnya coklat, dan memiliki 
panjang antara 0,2-1 cm. Jeruk purut berbuga majemuk yang 
terletak di ketiak atau ujung tangkai dengan tajuk bunga 
berjumlah 4-5 lembar serta benang sari berjumlah 24-30 helai. 
Buah jeruk purut berbentuk bulat dengan ukuran kecil, struktur 
kulit tidak rata, berbau sedap, serta memiliki rasa asam (Agusta, 
2000). 

Jeruk purut memiliki daun dengan jenis majemuk 
menyirip beranak daun satu dengan helaian anak daun 
berbentuk bulat telur sampai lonjong, ujung tumpul sampai 
runcing, dengan ukuran panjang 4-5,5 cm dan lebar 2-2,5 cm, 
kedua permukaan daun licin dan bintik-bintik kecil berwarna 
hijau jernih dimana permukaan atas berwarna hijau tua agak 
mengkilap sedangkan permukaan bawah berwarna hijau muda 
atau hijau kekuningan. Letak daun jeruk purut terpencar atau 
silih berganti dan bertangkai agak panjang. Daun jeruk purut 
memiliki aroma khas dari tanaman yang membedakannya 
dengan tanaman lain. Daun jeruk purut berkhasiat sebagai 
stimulant dan penyegar dengan kandungannya meliputi tannin 
1,8%, steroid triterpenoid, dan minyak atsiri 1-1,5% v/b 
(Setiawan, 2000). 

2.2 Minyak Atsiri 
 Minyak atsiri atau dikenal sebagai minyak eteris (aeteric 
oil), minyak esensial, serta minyak aromatik, adalah kelompok 
besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu 
ruang namun mudah menguap yang dapat dijadikan ciri khas 
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dari suatu jenis tumbuhan, karena setiap tumbuhan 
menghasilkan minyak atsiri dengan aroma yang berbeda. 
Aroma yang dihasilkan dari setiap minyak atsiri memiliki 
komponen kimia yang berbeda, sehingga masing-masing 
komponen menentukan kegunaan, kualitas ataupun mutu dari 
suatu minyak atsiri (Hardjono, 2004). 
 Minyak atsiri merupakan campuran berbagai 
persenyawaan organik yang mudah menguap, mudah larut 
dalam pelarut organik serta mempunyai aroma yang khas 
sesuai dengan jenis tanamannya. Minyak atsiri dapat diperoleh 
dari bagian tanaman seperti bunga, biji, daun, akar, batang, kulit 
kayu, atau kayu dan bagian lain yang biasanya mengandung 
aroma sesuai aroma tanaman penghasilnya (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan obat-
obatan, parfum, minuman, penyedap makanan dan pestisida. 
Salah satu tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak atsiri 
adalah daun jeruk purut yang dapat dimanfaatkan sebagai 
penyedap makanan. Minyak atsiri dari daun jeruk purut dapat 
diperoleh dengan cara destilasi dan dihasilkan minyak atsiri dari 
tidak berwarna (bening) sampai kuning kehijauan (tergantung 
cara ekstraksi), serta berbau harum mirip bau daun (jeruk 
purut). Minyak atsiri hasil destilasi menggunakan air dan uap 
mengandung 57 jenis komponen kimia. Komponen yang utama 
dan terpenting adalah sitronelal dengan jumlah 81,49%; 
sitronelol 8,22%; linalool 3,69% dan geraniol 0,31%; sedangkan 
komponen lainnya ada dalam jumlah yang sedikit (Koswara, 
2008). Minyak atsiri daun jeruk purut memiliki kualitas tinggi 
apabila mempunyai kadar sitronelal antara 60-90% (Hardjono, 
2004). 

2.3 Destilasi 
 Tuhana (2007) menyatakan bahwa, destilasi adalah 
pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis 
cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tittik uapnya terhadap 
minyak atsiri yang tidak larut dalam air. Menurut Adharini 
(2009), rata-rata waktu yang diperlukan untuk sekali destilasi 
adalah 2 sampai 6 jam. Menurut Sagala (2009), waktu destilasi 
yang pendek akan menghasilkan mutu minyak yang rendah 
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karena masih banyak senyawa minyak yang belum terbebaskan 
dari daun. Sebaliknya, waktu destilasi yang terlalu lama dapat 
menyebabkan kerusakan minyak. Metode destilasi berdasarkan 
jenis alat destilasi yang sering digunakan adalah destilasi air, 
destilasi air dan uap, serta destilasi uap langsung (Mangun, 
2006). 

2.3.1 Destilasi Air dan Uap (Water and Steam Destillation) 
Prinsip dasar dari cara destilasi air dan uap yaitu 

menggunakan tekanan uap rendah. Bahan yang akan di 
destilasi dipanaskan dengan tekanan rendah dalam satu ketel 
atau tabung. Penempatan air dan daun yang disuling dilakukan 
secara terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan air. 
Selanjutnya, kandungan minyak dalam daun akan terbawa 
bersama uap air melalui pipa kemudian akan masuk dalam ketel 
pendingain. Minyak atsiri diperoleh dengan cara memisahkan 
minyak dari air dengan menggunakan labu pemisah minyak 
(Tuhana, 2007) 

Selama destilasi minyak atsiri berlangsung, kandungan 
minyak dalam bahan akan mengalami penurunan seiring 
dengan berjalannya waktu destilasi. Hal ini  mengakibatkan 
perbandingan antara air dan minyak pada kondensat akan 
semakin meningkat. Untuk mengetahui lama proses destilasi 
dapat dikontrol dengan mengatur besarnya api dalam ketel uap. 
Semakin besar nyala api akan meningkatkan laju destilasi. 
Salah satu usaha untuk meningkatkan laju destilasi yaitu 
dengan mengalirkan uap ke dalam ketel suling lebih besar dari 
jumlah yang dibutuhkan. Dimana semakin besar jumlah uap 
pada ketel suling, maka proses destilasi akan lebih cepat. Aliran 
minyak atsiri yang terbawa uap akan mengalami proses 
pengembunan di dalam kondensor, sehingga uap air yang 
bercampur dengan minyak akan mengembun dan mencair 
kembali. Kemudian dilakukan pemisahan dari hasil 
pengembunan tersebut antara minyak dan air (Tuhana, 2007). 

Keuntungan metode destilasi air dan uap diantaranya 
tipe alat penyulingnya relatif kecil dan sederhana, alat dapat 
dipindahkan dan dapat dipasang di tempat yang dikehendaki 
sehingga cocok jika digunakan pada penelitian skala 



7 
 

laboratorium. Rendemen yang dihasilkan dari metode ini lebih 
besar jika dibandingkan dengan jumlah rendemen yang 
diperoleh dari metode destilasi air. Metode ini cocok digunakan 
untuk menyuling minyak dari bahan rumput-rumputan serta 
daun-daunan (Guenther, 1987). 

2.4 Perlakuan Pendahuluan Sebelum Proses Destilasi 
 Minyak atsiri dalam tanaman aromatik dikelilingi oleh 
kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh, kantung minyak, serta 
rambut glanular. Jika bahan dibiarkan utuh maka minyak atsiri 
hanya dapat diekstraksi apabila uap berhasil melalui jaringan 
daun dan mendesaknya keluar (Agusta, 2000).  
 Bahan yang telah dipanen kemudian dilakukan 
pengeringan pada cuaca terang sebagai perlakuan pendahuan 
sebelum proses destilasi berlangsung. Daun harus dibolak-balik 
selama pengeringan untuk mencegah terjadinya fermentasi. 
Daun tidak boleh dibiarkan terlalu lama terkena hujan atau 
terkena sinar matahari dan harus segera disuling pada hari yang 
sama (Guenther, 1987). 

Pengeringan merupakan cara yang digunakan untuk 
meningkatkan stabilitas bahan dengan mengurangi kandungan 
air bahan sehingga aktivitas airnya menurun. Pengeringan juga 
mengurangi aktivitas mikroba serta meminimalkan perubahan 
fisik dan kimiawi selama bahan kering disimpan. Perubahan 
kadar air selama pengeringan bahan-bahan yang mengandung 
air tinggi akan menyebabkan perubahan bentuk, densitas dan 
sifat bahan. Perubahan ini akhirnya berdampak pada 
berubahnya tekstur dan sifat produk yang dihasilkan (Mayor, 
2004).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan terdiri 
dari faktor udara pengering dan sifat bahan. Faktor yang 
berhubungan dengan udara pengering adalah suhu, kecepatan 
volumetrik aliran udara pengering, dan kelembaban udara, 
sedangkan faktor yang berhubungan dengan sifat bahan yaitu 
ukuran bahan dan kadar air awal bahan (Fellow, 2001). 
Pengeringan bahan makanan dapat dilakukan dengan beberapa 
cara, antara lain dengan pengeringan angin, pengeringan sinar 
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matahari serta menggunakan alat pengering buatan (Wahyudi 
dan Kusningsih, 2008). 

Pengeringan angin merupakan salah satu metode 
pengeringan yang paling murah dan mudah karena 
memanfaatkan pergerakan udara lingkungan. Menurut 
Pengeringan angin dapat dilakukan dengan cara meletakkan 
bahan pada ruangan dengan aliran udara normal. Pengeringan 
angin ini dapat dilakukan selama 5 hari 5 malam tanpa henti 
(Ma’mun dkk, 2006). 

Pengeringan dengan cara aliran udara (kering angin) 
lebih baik jika dibandingkan dengan pengeringan menggunakan 
suhu tinggi (pengeringan cahaya matahari atau pengeringan 
oven). Pengeringan pada suhu diatas 70ºC akan menyebabkan 
kehilangan kandungan kimia penyusun bahan tersebut (Gunarif 
dkk, 1988). Selain itu pengaruh sinar ultraviolet yang terdapat 
pada cahaya matahari dapat menimbulkan kerusakan 
kandungan kimia bahan (Pramono, 2005). 

Pada proses pengeringan udara diperlukan adanya 
pergerakan udara. Dalam proses ini udara berfungsi mengambil 
uap air di sekitar tempat penguapan. Air yang dikeluarkan dari 
bahan dalam bentuk uap, sehingga secepatnya harus 
dipindahkan dan dijauhkan dari permukaan bahan. Apabila 
perpindahan uap air dalam waktu lama maka air akan 
menjenuhkan keadaan pada permukaan bahan, sehingga 
memperlambat pengeluaran air selanjutnya. Aliran udara yang 
cepat akan membawa uap air dari permukaan bahan dan 
mencegah air tersebut menjadi jenuh di permukaan bahan 
(Gunarif dkk, 1988). 

2.4.1 Kejut Listrik (PEF = Pulsed Electric Fields) 
PEF merupakan salah satu metode perlakuan 

pendahuluan bahan secara non thermal dengan menggunakan 
kejutan listrik intensitas tinggi yang didasarkan pada aplikasi 
denyut pendek pada tegangan tinggi ke bahan yang 
ditempatkan diantara dua elektroda. PEF dikategorikan suatu 
proses non thermal karena bahan diproses pada suhu kamar 
atau dibawahnya selama beberapa detik dan mampu 
memprkecil kehilangan nutrisi yang disebabkan oleh 
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pemanasan. Metode ini sangat efektif karena terjadi tanpa 
mengubah warna, bau, serta kandungan gizi dalam waktu 
singkat jika dibandingkan dengan pemanasan langsung 
(Canovas dan Howard, 2001). Menurut Alberts (1994), PEF 
dapat mempengaruhi kerusakan struktur sel seperti rusaknya 
membran sitoplasma sel. Tegangan tinggi yang diberikan 
memberikan pengaruh kerusakan yang berupa lubang-lubang 
pada membran luar dari sel yang tidak mampu diperbaiki lagi 
sehingga memungkinkan keluar masuknya senyawa 
makromolekul dari sel.  
  Teknologi PEF memerlukan energi yang diperoleh dari 
sumber tegangan yang tersimpan dalam satu atau beberapa 
kapasitor dan dilepaskan melalui material bahan untuk 
menghasilkan medan elektrik yang diperlukan. Energi yang 
tersimpan dalam kapasitor dapat dilepaskan dengan cepat  
pada tegangan tinggi (Alberts, 1994). Menurut Francesco et all 
(2010), PEF (Pulsed Electric Field) bekerja dengan memberikan 
aliran dari dua kutup anoda dan katoda yang diterapkan pada 
sel, apabila kekuatan dari kedua kutup tersebut lebih besar dari 
kekuatan sel yang diberi perlakuan PEF maka sel akan 
mengalami kerusakan sehingga transfer massa dapat terjadi 
secara optimal. 

2.4.1.1 Waktu Kejut Listrik 
 Proses PEF didasarkan pada aplikasi denyut pendek 
pada selang waktu selama beberapa detik pada tegangan tinggi 
yang ditempatkan diantara dua elektroda yang mampu 
memperkecil kehilangan nutrisi yang disebabkan oleh 
pemanasan. Hubungan antara waktu perlakuan PEF dengan 
proses pecahnya sel adalah semakin lama waktu yang diberikan 
dalam memberikan pulsa tegangan tinggi pada sel maka akan 
terjadi penurunan yang berujung pada rusaknya membrane 
sitoplasma sel. Dengan tegangan tinggi dan waktu yang sesuai 
akibatnya kerusakan yang berupa lubang-lubang pada 
membrane luar dari sel tidak mampu diperbaiki lagi, sehingga 
memungkinkan keluar masuknya senyawa makromolekul dari 
sel (Alberts, 1994). 
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 Kejutan listrik dengan tegangan tinggi akan 
menyebabkan terjadinya perubahan permukaan sel, dimana dari 
pengamatan dengan mikroskop electron menemukan adanya 
lubang pada membran sel. Kerusakan sel dengan perlakuan 
aliran kejutan listrik dipengaruhi oleh kekuatan medan listrik 
yang dihasilkan, lama waktu perlakuan, dan kondisi sel yang 
diberikan perlakuan kejut listrik (Sitzman, 1990). 

2.5  Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dari jurnal oleh Fathur Ahmad, dkk 

(2013) yang berjudul pengambilan minyak atsiri dari kulit jeruk 
segar dan kering dengan menggunakan metode steam 
destillation. Penelitian ini melakukan proses ektraksi minyak 
atsiri dengan bahan baku kulit jeruk purut segar dan kering serta 
membandingkan rendemen yang diperoleh. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rendemen yang diperoleh dari kulit jeruk 
purut segar sebesar 0,5-0,7%. Prosentase yang ditunjukkan dari 
hasil ektraksi kulit jeruk segar tersebut masih rendah, sehingga 
penelitian ini juga menerapkan metode pengeringan sebagai 
perlakuan pendahuluan yang berperan membantu membuka sel 
minyak tempat minyak atsiri berada dalam kulit jeruk sehingga 
dapat diperoleh rendemen dengan hasil lebih banyak. Hasil 
yang diperoleh dengan bahan baku kulit jeruk kering 
menghasilkan peningkatan rendemen menjadi 1-1,2%. 

Dalam jurnal oleh Francesco et al (2010) yang berjudul 
Application of Pulsed Electric Field Treatments for the 
Enhancement of Mass Transfer from Vegetable Tissue.. 
Penelitian ini melakukan penerapan PEF (Pulsed Electric Field) 
sebagai perlakuan pendahuluan untuk meningkatkan transfer 
massa dari suatu sel serta menyempurnakan penelitian 
sebelumnya yang hanya menggunakan cara tradisional. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa perlakuan PEF (Pulsed Electric 
Field) dapat diaplikasikan untuk meningkatkan transfer massa 
dari suatu sel yang dapat membantu memaksimalkan hasil 
dengan biaya lebih rendah yang menguntungkan dalam dunia 
indutri. PEF (Pulsed Electric Field) bekerja dengan memberikan 
aliran dari dua kutup anoda dan katoda yang diterapkan pada 
sel, apabila kekuatan dari kedua kutup tersebut lebih besar dari 
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kekuatan sel yang diberi perlakuan PEF maka sel akan 
mengalami kerusakan sehingga transfer massa dapat terjadi 
secara optimal. 

 
2.6  Hipotesa 
1. Diduga bahwa jenis perlakuan pendahuluan bahan 

(pengeringan angin dan Pulsed Electric Field) berpengaruh 
pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil ekstraksi 
minyak atsiri daun jeruk purut yang diperoleh. 

2. Diduga bahwa lama waktu Pulsed Electric Field yang tepat 
dalam masing-masing faktor utama berpengaruh pada 
peningkatan kualitas dan kuantitas hasil ekstraksi minyak 
atsiri daun jeruk purut yang diperoleh. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Laboratorium 
Biologi Dasar, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, 
Laboratorium Kimia Organik, Fakultas MIPA, Universitas 
Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 
sampai April 2014. 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 
 Alat-alat yang digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri 
daun jeruk purut adalah perangkat peralatan generator PEF 
(Pulsed Electric Field), dan perangkat peralatan destilasi uap 
dan air (Water and Steam Destillation).  

Alat yang digunakan untuk analisa adalah perangkat 
peralatan timbangan digital, gelas ukur, pipet tetes, oven, 
desikator, refraktometer, piknometer, mikroskop cahaya dan 
perangkat peralatan GC-MS (Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry). 

3.2.2 Bahan 
 Bahan utama yang digunakan untuk ekstraksi minyak 
atsiri daun jeruk purut ini adalah daun jeruk purut yang diperoleh 
dari daerah Merjosari Malang, Jawa Timur. 

3.3 Batasan Masalah 
1. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium. 
2. Bahan baku yang digunakan dalam ekstraksi minyak atsiri 

adalah daun jeruk purut dengan umur panen 4-6 bulan 
dalam keadaan segar yang diperoleh dari daerah Merjosari 
Malang, Jawa Timur. 

3. Tegangan yang digunakan sebesar 1000 Volt, frekuensi 
250 Hertz, dan jarak anoda-katoda 10 cm. 

4. GC-MS hanya dilakukan pada perlakuan terbaik pada 
masing-masing faktor utama. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 Prosedur Penelitian meliputi identifikasi masalah hingga 
kesimpulan pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1 Identifikasi Masalah 
 Indonesia memiliki sumber daya alam hayati penghasil 
minyak atsiri yang belum termanfaatkan secara maksimal salah 
satunya adalah daun jeruk purut. Daun jeruk purut banyak 
ditanam di daerah Jawa Timur dengan hasil panen yang 
diperoleh mencapai 10 ton per Ha dan dalam satu tahun 
pemanenan dapat dilakukan dua kali, sehingga memberikan 
peluang besar untuk dunia industri yang memanfaatkan minyak 
atsiri dalam produk olahannya.  

Minyak atsiri daun jeruk purut dapat diperoleh dengan 
metode destilasi. Metode destilasi yang dapat digunakan salah 
satunya adalah destilasi air dan uap (water and steam 
distillation). Metode ini menghasilkan minyak dengan rendemen 
yang tinggi dan proses destilasi berjalan lebih cepat 
dibandingkan dengan metode destilasi air. Dalam metode 
destilasi air dan uap bahan yang digunakan dapat dalam 
keadaan segar dan kering. Hasil ektraksi minyak atsiri Ahmad 
dkk (2013), kulit buah jeruk purut yang telah didestilasi dengan 
pengeringan sebagai perlakuan pendahuluan menghasilkan 
rendemen minyak atsiri sebesar 1% yang telah meningkat dari 
rendemen kulit buah segar sebear 0,65%. Rukmana (2003), 
menjelaskan bahwa kulit buah jeruk purut mengandung minyak 
atsiri mencapai 2-2,5%. Dimana prosentase tersebut masih 
rendah, sehingga diperlukan adanya tambahan perlakuan 
pendahuluan bahan yang membantu memaksimalkan 
terbukanya sel minyak sehingga minyak saat proses destilasi 
berlangsung dapat keluar secara maksimal. Perlakuan 
pendahuluan yang dapat diterapkan adalah PEF (Pulsed 
Electric Field). 

PEF merupakan salah satu metode pperlakuan 
pendahuluan bahan secara non thermal dengan menggunakan 
kejutan listrik intensitas tinggi yang didasarkan pada aplikasi 
denyut pendek pada tegangan tinggi ke bahan yang 
ditempatkan diantara dua elektroda, dengan penerapan PEF 
maka kandungan minyak atsiri yang ada dalam daun jeruk purut 
dapat diekstrak dengan hasil yang maksimal. Sehingga dalam 
hal ini perlu dilakukan penelitian untuk penerapan PEF (Pulsed 
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Electric Field) pada ektraksi minyak atsiri daun jeruk purut 
(Ctrus hystrix). 

3.4.2 Studi Pustaka 
 Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 
literatur dan data-data pendukung baik dari jurnal, buku maupun 
media internet yang berguna bagi penelitian. Informasi dan data 
yang dikumpulkan meliputi informasi tentang minyak atsiri, daun 
jeruk purut, generator PEF (Pulsed Electric Field), proses 
destilasi air dan uap (water and steam distillation), pengujian, 
dan analisanya. 

3.4.3 Penelitian Pendahuluan  
 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan 
faktor apa yang akan diteliti. Setelah menentukan faktor apa 
yang akan diteliti maka selanjutnya yaitu menentukan level 
faktor yang akan diteliti. Peneltian pendahuluan juga berguna 
untuk mengetahui keberhasilan pembuatan minyak atsiri sesuai 
faktor yang ditentukan. 

3.4.4 Rancangan percobaan 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Tersarang 

(RAT) dengan menggunakan faktor waktu PEF tersarang dalam 
faktor utama jenis perlakuan pendahuluan bahan. Faktor utama 
adalah jenis perlakuan pendahuluan bahan yaitu tanpa 
pengeringan awal (daun segar) dan dengan pengeringan awal 
(daun kering). Faktor tersarang adalah waktu proses PEF yang 
terdiri 4 level untuk setiap jenis perlakuan pendahuluan bahan. 
Faktor utama dan faktor tersarang sebagai berikut : 
Faktor Utama: Jenis Perlakuan Pendahuluan Bahan 
J1  : Tanpa Pengeringan Awal (Daun Segar) 
J2  : Dengan Pengeringan Awal (Daun Kering) 
Faktor Tersarang: Waktu Proses PEF  
W1 : lama waktu PEF 10 detik  
W2 : lama waktu PEF 15 detik  
W3 : lama waktu PEF 20 detik      
W4 : lama waktu PEF 25 detik  
W5 : lama waktu PEF 5 detik  
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W6 : lama waktu PEF 10 detik  
W7 : lama waktu PEF 15 detik        
W8 : lama waktu PEF 20 detik  

Dari kedua faktor tersebut masing-masing perlakuan 
dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Rancangan acak tersarang 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 
3.1. 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Penelitian 

Jenis Kombinasi Perlakuan Pendahuluan Bahan (J) 

J1 J2 

Waktu PEF 
(detik) 

 Waktu 
PEF 

(detik) 

 

W1 J1W1 W5 J2W5 
W2 J1W2 W6 J2W6 
W3 J1W3 W7 J2W7 
W4 J1W4 W8 J2W8 

 

Keterangan Tabel: Kombinasi Perlakuan Penelitian  
J1W1 : Waktu PEF 10 detik tersarang dalam faktor utama tanpa 

pengeringan awal 
J1W2 : Waktu PEF 15 detik tersarang dalam faktor utama tanpa 

pengeringan awal 
J1W3 : Waktu PEF 20 detik tersarang dalam faktor utama tanpa 

pengeringan awal 
J1W4 : Waktu PEF 25 detik tersarang dalam faktor utama tanpa 

pengeringan awal 
J2W5 : Waktu PEF  5 detik tersarang dalam faktor utama dengan 

pengeringan awal  
J2W6 : Waktu PEF 10 detik tersarang dalam faktor utama dengan 

pengeringan awal 
J2W7 : Waktu PEF 15 detik tersarang dalam faktor utama dengan 

pengeringan awal 
J2W8 : Waktu PEF 20 detik tersarang dalam faktor utama dengan 

pengeringan awal  
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3.4.5 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu penelitian 
pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan 
dilakukan untuk menentukan level faktor yang akan diteliti, 
sedangkan penelitian lanjutan dilakukan ekstraksi minyak atsiri 
dan pengujian.  

  Pelaksanaan penelitian lanjutan dilakukan untuk ektraksi 
minyak atsiri daun jeruk purut. Penelitian dilakukan sesuai 
dengan kajian yaitu penerapan dan waktu Pulsed Electric Field 
(Gambar 3.2, Gambar 3.3, dan Lampiran 9). 

Tahap pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Daun jeruk purut segar dibersihkan 
2. Daun jeruk purut dipisahkan jumlahnya menjadi 2 bagian 

untuk digunakan 2 perlakuan 
3. Perlakuan pertama untuk faktor utama tanpa pengeringan 

awal 
- Daun jeruk purut diambil sebanyak 500 gram dalam 

kondisi segar 
- Dibagi menjadi 5 bagian (masing-masing 100 gram) 
- Dibungkus dalam kantong plastik 
- Diperlakukan Pulsed Electric Field dengan lama waktu 

Pulsed Electric Field untuk jenis kombinasi perlakuan 
pendahuluan tanpa pengeringan adalah (10,15, 20, 
dan 25 detik) 

- Daun jeruk dipisahkan dari plastik 
- Dimasukkan dalam tabung destilator 
- Dipanaskan hingga 100ºC dan uap masuk kedalam 

pendingin balik 
- Ditunggu saat tetesan pertama (30 menit) dan waktu 

destilasi dimulai 
- Dilakukan proses ekstraksi menggunakan teknik 

destilasi air dan uap selama 4 jam  
- Dipisahkan antara air dan minyak atsiri hasil destilasi 
- Dilakukan analisa minyak atsiri daun jeruk purut 

(Analisa Rendemen, Indeks Bias, Berat Jenis) 
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- Perlakuan terbaik dilakukan uji kandungan minyak 
atsiri dengan GC-MS 
 

4. Perlakuan kedua untuk faktor utama dengan pengeringan 
awal 
- Daun jeruk purut sebanyak 1250 gram dengan kriteria 

yang sama dikeringkan selama 120 jam dengan 
metode pengeringan angin. 

- Daun jeruk purut dalam bentuk kering ditimbang 
sebanyak 500 gram 

- Dibagi menjadi 5 bagian (masing-masing 100 gram) 
- Dibungkus dalam kantong plastik  
- Diperlakukan Pulsed Electric Field dengan lama waktu 

Pulsed Electric Field untuk jenis kombinasi perlakuan 
pendahuluan dengan pengeringan adalah (5,10,15, 
dan 20 detik) 

- Daun jeruk dipisahkan dari plastik 
- Dimasukkan dalam tabung destilator 
- Dipanaskan hingga 100ºC dan uap masuk ke dalam 

pendingin balik 
- Ditunggu saat tetesan pertama (30 menit) dan waktu 

destilasi dimulai 
- Dilakukan proses ekstraksi menggunakan teknik 

destilasi air dan uap selama 4 jam guna menghasilkan 
minyak atsiri 

- Dipisahkan antara air dan minyak atsiri hasil destilasi 
- Dilakukan analisa minyak atsiri daun jeruk purut 

(Analisa Rendemen, Indeks Bias, Berat Jenis)  
- Perlakuan terbaik dilakukan uji kandungan minyak 

atsiri dengan GC-MS 
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Diagram alir ekstraksi minyak atsiri daun jeruk purut 
segar dengan penerapan PEF (Pulsed Electric Field) dapat 
dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun jeruk purut segar 

Dibersihkan 

(Sortasi) 

 

Kotoran 

Diambil daun jeruk purut segar (1,3 kg) 

Dibagi menjadi 5 bagian 

(masing-masing 100 gram) 

 

Dimasukkan kedalam kantong plastik 

Diperlakukan PEF  

- Waktu 10, 15, 20, 25 detik 

- Voltase 1000 volt 

- Frekuensi 250 hertz 

- Jarak A-K 10 cm 

 

Dipisahkan daun jeruk purut dari plastik 

Dimasukkan dalam tabung destilator Air 2 liter 

Diambil daun jeruk purut kerring (500 

gram) 

Dikering anginkan120 jam 
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Gambar 3.2 Diagram alir ekstraksi minyak atsiri daun jeruk 

purut segar dengan PEF  

Dipisahkan daun jeruk purut dari plastik 

Dilakukan proses destilasi selama 4 jam 

Dipisahkan antara air dan minyak atsiri daun 

jeruk purut yang dihasilkan 

Minyak atsiri 

Pemilihan perlakuan terbaik 

Analisa kandungan minyak atsiri (GC-MS) 

Hasil 

1. Analisa rendemen 

2. Analisa Indeks Bias 

3. Analisa berat jenis 

Dipanaskan hingga 100oC dan uap masuk  

kedalam pendingin balik 

Ditunggu saat tetesan pertama (30 menit)  

dan waktu destilasi dimulai 
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Diagram alir ekstraksi minyak atsiri daun jeruk purut 

kering dengan penerapan PEF (Pulsed Electric Field) dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram alir ekstraksi minyak atsiri daun jeruk 

purut kering dengan PEF  

 

Air Dimasukkan dalam tabung destilator 

Dilakukan proses destilasi selama 4 jam 

Dipisahkan antara air dan minyak atsiri daun 

jeruk purut yang dihasilkan 

Minyak atsiri 

Pemilihan perlakuan terbaik 

Analisa kandungan minyak atsiri (GC-MS) 

Hasil 

1. Analisa 
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2. Analisa 
Indeks Bias 

3. Analisa 
berat jenis 
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 dan waktu destilasi dimulai 
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Berikut Gambar alat PEF (Pulsed Electric Field): 

 
Gambar 3.4 Alat PEF (Pulsed Electric Field) 

 
Keterangan Gambar: 

1. = Tombol untuk menaikkan frekuensi 
2. = Tombol untuk menurunkan frekuensi 
3. = Tombol “On” 
4. = Tombol “Off” 
5. = Tombol untuk menambah waktu 
6. = Tombol untuk mengurangi waktu 
7. = Tombol “Start” 
8. = Layar frekuensi 
9. = Layar voltase 
10. = Jarak anoda katoda pada ruang perlakuan (Treatment 

Chamber) 
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Berikut Gambar alat destilasi air dan uap (Water and Steam 
Destillation): 

            

Gambar 3.5 Alat Destilasi Air dan Uap (Water and Steam 
Destillation): 

Keterangan Gambar: 
1. = Tungku pemanas 
2. = Tabung destilator 
3. = Selang air masuk ke pendingin balik 
4. = Selang air keluar dari pendingin balik 
5. = Pendingin balik 
6. = Selang penampung air dan minyak atsiri hasil destilasi 
7. = Kran untuk memisahkan air dan minyak atsiri 
8. = Petunjuk suhu pada tabung destilator 
9. = Petunjuk tekanan pada tabung destilator 
10. = Kran untuk mengeluarkan tekanan uap panas 
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3.4.6 Analisa Pengujian 

Analisa pengujian yang digunakan meliputi analisa 
rendemen (Yuwono dan Susanto, 2001), indeks bias (Cahyani, 
2012), dan berat jenis minyak atsiri (Sudarmadji dkk, 2003). 
Analisa pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1.1 - 1.3. 

3.4.7 Pengolahan dan Analisa Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
analisis ragam atau ANOVA (Analysis of Variant) untuk 
mengetahui adanya pengaruh antar faktor utama (jenis 
perlakuan pendahuluan bahan) dan faktor tersarang dalam 
masing-masing faktor utama (waktu PEF dalam jenis kombinasi 
perlakuan pendahuluan bahan). Apabila dari analisis ragam 
terdapat interaksi maka dilanjutkan dengan DMRT (Duncan 
Multiple Range Test) atau BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan 
tingkat kesalahan (α = 0,05) dengan menggunakan program 
Microsoft Excel 2007 untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan.  

 
3.4.8 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan analisis ragam yang dilakukan, akan 
diperoleh satu hasil yang terbaik bagi setiap parameter. Hasil 
tersebut akan dilanjutkan dengan analisis menggunakan 
Multiple Atribut untuk mengetahui perlakuan yang terbaik. Dari 
hasil pemilihan terbaik dilakukan analisa kandungan minyak 
atsiri. Tahapan analisis dengan menggunakan Multiple Atribut 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
3.4.9 Analisa Kandungan Minyak Atsiri 

Untuk mengetahui kandungan minyak atsiri digunakan 
alat yaitu GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry). 
Instrumen alat ini adalah gabungan dari alat GC dan MS, hal ini 
berarti sampel yang hendak diperiksa diidentifikasi dahulu 
dengan alat GC (Gas Chromatography) baru, kemudian 
diidentifikasi dengan alat MS (Mass Spectrometry) (Jeffery, 
1989).  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Rendemen 
4.1.1 Rendemen Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Segar 
 Berdasarkan hasil analisa ragam rerata rendemen 
minyak atsiri daun jeruk purut segar dengan besar tegangan 
1000 volt, frekuensi 250 hertz, dan jarak anoda katoda 10 cm 
diperoleh rerata rendemen berkisar antara 0,67 sampai 0,92% 
(Lampiran 4). Rerata rendemen terendah diperoleh dari lama 
perlakuan Pulsed Electric Field 25 detik yaitu sebesar 0,67%, 
sedang rerata rendemen tertinggi diperoleh dari lama perlakuan 
Pulsed Electric Field 15 detik yaitu 0,92% (Tabel 4.1). Hasil 
analisa ragam menunjukkan bahwa tanpa pengeringan awal 
(daun segar) sebagai jenis perlakuan pendahuluan dan lama 
waktu Pulsed Electric Field berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 
0,048) terhadap rerata rendemen minyak atsiri (Lampiran 4). 

Tabel 4.1 Rerata Rendemen Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field (%) 

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu PEF 
(detik) 

Rendemen  
(%) 

Notasi 

Tanpa Pengeringan 
Awal/Daun Segar 

(J1)* 

10  
15  
20  
25  

0,70 
0,92 
0,73 
0,67 

b 
c 
b 
a 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,048); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

 Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil rerata 
rendemen tertinggi ditunjukkan pada lama waktu Pulsed Electric 
Field 15 detik dan selanjutnya kembali mengalami penurunan 
pada waktu Pulsed Electric Field 20 dan 25 detik, dimana pada 
waktu Pulsed Electric Field 25 detik menunjukkan rerata 
rendemen terendah. Hasil rerata rendemen dengan notasi yang 
berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan yang 
dilakukan.  
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Peningkatan rerata rendemen dapat lebih jelas dilihat 
pada Grafik rerata rendemen daun jeruk purut segar pada 
berbagai waktu Pulsed Electric Field (Gambar 4.1).  

 
Gambar 4.1 Grafik Rerata Rendemen Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field  

 Dari Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa perlakuan 
diawali pada waktu Pulsed Electric Field selama 10 detik 
menghasilkan rerata rendemen yang masih rendah sebesar 
0,70%. Perlakuan pada waktu Pulsed Electric Field selama 15 
detik menunjukkan waktu yang paling optimal menghasilkan 
rerata rendemen minyak atsiri tertinggi sebesar 0,92% sehingga 
grafik mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa 
selama waktu Pulsed Electric Field diterapkan membantu 
membuka pori-pori sel minyak serta meningkatkan 
permeabilitasnya selanjutnya ketika proses destilasi 
berlangsung minyak dapat dengan mudah ditembus uap 
sehingga rendemen yang dihasilkan tinggi, sedang untuk waktu 
Pulsed Electric Field selama 20 dan 25 detik nilai rerata 
rendemen turun menjadi 0,74 dan 0,67% sehingga grafik 
mengalami penurunan. Penerapan waktu Pulsed Electric Field 
yang terlalu lama antara 20-25 detik menyebabkan terjadinya 
kerusakan membran sel serta peningkatan permeabilitas sel 
terlalu tinggi yang mengakibatkan sebagian besar kandungan 
minyak atsiri telah mengalami penguapan terlebih dahulu 
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sebelum proses destilasi berlangsung sehingga rendemen yang 
dihasilkan mengalami penurunan (Francesco et al, 2010). 
 Hasil rerata rendemen minyak atsiri dari daun jeruk purut 
segar yang diperoleh dipengaruhi oleh penerapan Pulsed 
Electric Field yang dilakukan pada berbagai waktu. Pulsed 
Electric Field berperan sebagai perlakuan pendahuluan yang 
membantu membuka pori-pori dari sel minyak atsiri yang berada 
pada daun jeruk purut serta membantu meningkatkan 
permeabilitas sel. Hal ini sesuai dengan Alberts (1994), bahwa 
Pulsed Electric Field dapat mempengaruhi perubahan struktur 
sel seperti pada membran sitoplasma sel. Tegangan tinggi yang 
diberikan memberi pengaruh berupa lubang-lubang pada 
membran luar dari sel sampai batas tidak mampu diperbaiki lagi 
sehingga memungkinkan keluar masuknya senyawa 
makromolekul dari sel. 
 Dengan waktu Pulsed Electric Field yang terlalu singkat 
pori-pori dari sel belum terbuka secara optimal dan masih 
bersifat reversible maka minyak atsiri belum dapat sepenuhnya 
menguap, sebaliknya ketika Pulsed Electric Field telah cukup 
maka pori-pori dari sel telah terbuka dengan optimal dan bersifat 
irreversible maka minyak atsiri yang terdapat pada daun akan 
mudah menguap ketika proses destilasi dilakukan, hal ini juga 
didukung oleh peningkatan permeabilitas sel yang membantu 
mendorong minyak atsiri lebih mudah untuk menguap secara 
optimal sehingga ketika proses destilasi dilakukan uap panas 
dapat mendorong minyak atsiri dengan optimal sehingga 
rendemen yang dihasilkan dapat diperoleh maksimal. 
Penerapan waktu Pulsed Electric Field terbaik membantu 
membuka pori-pori dengan optimal dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric Field) dapat dilihat 
pada Gambar 4.2. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4.2 Struktur sel kontrol daun jeruk purut segar tanpa 
perlakuan Pulsed Electric Field (a). Struktur sel daun 
jeruk purut segar dengan perlakuan lama waktu Pulsed 
Electric Field 15 detik (b)  

 Dengan menggunakan mikroskop cahaya maka dapat 
diketahui struktur sel minyak atsiri pada daun jeruk purut segar 
kontrol serta dengan perlakuan lama waktu Pulsed Electric Field 
15 detik. Dari Gambar 4.2 dengan perlakuan Pulsed Electric 
Field 15 detik terlihat bahwa sel minyak pada daun mengalami 
perubahan dari keadaan kontrol yaitu terjadinya pembukaan 
pori-pori pada sel serta peningkatan permeabilitas sel yang 
memungkinkan transfer senyawa makromolekul sel, sehingga 
ketika proses destilasi berlangsung uap panas dapat 
mendorong minyak atsiri keluar secara optimal dan dihasilkan 
rendemen yang tinggi. Nisak (2013), menyebutkan bahwa 
ekstraksi bunga melati putih menggunakan kejut listrik tegangan 
tinggi (Pulsed Electric Field) menghasilkan mutu minyak atsiri 
melati concrete terbaik pada perlakuan dengan penerapan 
Pulsed Electric Field selama 7 detik. Hal ini dikarenakan 
perlakuan Pulsed Electric Field dengan lama waktu tersebut 
pada bunga melati merupakan waktu optimal yang dapat 
mengakibatkan perubahan membran sel yang membuat 

Sel Minyak 

Sel Minyak 
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permeabilitasnya meningkat, sehingga sel minyak lebih cepat 
untuk berpenetrasi keluar pada media pelarut. 
 Hasil rerata rendemen menunjukkan peningkatan seiring 
dengan bertambahnya waktu Pulsed Electric Field yang 
diterapkan. Pernyataan ini didukung oleh Francesco et all 
(2010), yang menyatakan bahwa penggunaan waktu Pulsed 
Electric Field yang lebih lama diduga dapat menyebabkan 
kerusakan membran sel sehingga terjadi pembukaan pori-pori 
yang melebar dan tidak dapat kembali seperti keadaan semula 
(irreversible). Pembentukan pori yang melebar disebabkan oleh 
proses elektroporasi pada membran sel oleh muatan medan 
listrik. Fase elektroporasi membrane yaitu adanya penambahan 
muatan dan polarisasi sel.  

Hasil rendemen minyak atsiri kembali mengalami 
penurunan dapat terjadi ketika waktu Pulsed Electric Field yang 
diberikan terlalu lama. Apabila waktu terlalu lama melebihi 
waktu 20 detik maka akan terjadi kerusakan sel, sehingga 
minyak atsiri sebelum dilakukan destilasi telah menguap karena 
tingkat permeabilitasnya terlalu tinggi sehingga ketika destilasi 
berlangsung uap panas hanya membantu menguapkan minyak 
atsiri yang tersisa sehingga rerata rendemen minyak atsiri yang 
dihasilkan semakin menurun. Kerusakan disini adalah ketika 
kekuatan dinding sel mengalami penurunan dan tidak dapat 
mempertahankan bagiannya sehingga mengalami kerusakan 
sehingga minyak akan cepat menguap karena peningkatan 
tingkat permeabilitasnya. 

4.1.2 Rendemen Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Kering 
Berdasarkan hasil analisa ragam rerata rendemen 

minyak atsiri daun jeruk purut kering diperoleh rerata rendemen 
berkisar antara 0,42 sampai 0,59% (Lampiran 4). Rerata 
rendemen terendah diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 20 detik yaitu sebesar 0,42%, sedang rerata 
rendemen tertinggi diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 10 detik yaitu 0,59% (Tabel 4.2). Hasil analisa 
ragam menunjukkan bahwa tanpa pengeringan awal (daun 
segar) sebagai jenis perlakuan pendahuluan dan lama waktu 
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Pulsed Electric Field berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 0,048) 
terhadap rerata rendemen minyak atsiri (Lampiran 4). 

Tabel 4.2 Rerata Rendemen Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field (%) 

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu PEF 
(detik) 

Rendemen  
(%) 

Notasi 

Dengan Pengeringan 
Awal/Daun Kering 

(J2)** 

5  
10  
15  
20  

0,55 
0,59

     
 

0,51 
0,42 

q 
r 
q 
p 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,048); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada daun jeruk 
purut kering dengan perlakuan Pulsed Electric Field 5 detik 
menghasilkan rendemen minyak atsiri yang masih rendah. Hasil 
rerata rendemen tertinggi ditunjukkan pada lama waktu Pulsed 
Electric Field 10 detik dan selanjutnya kembali mengalami 
penurunan pada waktu Pulsed Electric Field 15 dan 20 detik. 
Hasil rerata rendemen terendah ditunjukkan pada lama waktu 
Pulsed Electric Field 20 detik. Hasil rerata rendemen dengan 
notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 
perlakuan yang dilakukan. 

Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air 
bahan. Penurunan kadar air yang terjadi pada pengeringan 
angin disebabkan adanya proses transpirasi. Pada proses 
transpirasi terjadi proses perpindahan panas dan uap air secara 
simultan. Perpindahan panas dan uap air terjadi karena 
perbedaan kelembapan udara di dalam dan di luar bahan yang 
dipengaruhi oleh aliran udara pengering. Ketika kelembapan 
udara di luar bahan lebih rendah maka terjadi perpindahan 
panas dari luar ke dalam bahan serta uap air mengalami 
perpindahan dari dalam ke luar bahan, sehingga pada proses 
pengeringan kandungan air di dalam bahan mengalami 
penurunan akibat adanya proses transpirasi tersebut (Gunarif 
dkk, 1988). 
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Rendemen daun jeruk kering memiliki rerata lebih 
rendah dibandingkan dengan daun jeruk segar. Hal ini karena 
adanya proses transpirasi dan diduga kandungan minyak yang 
terdapat di dalam daun ikut mengalami penguapan. Minyak 
atsiri berwujud cairan kental yang mudah menguap pada suhu 
ruang (Hardjono, 2004). Hasil penelitian Ahmad dkk (2013), 
menunjukkan bahwa pengeringan dapat membantu membuka 
pori-pori kulit jeruk dari keadaan segar sebesar 140-165 mikro 
meter menjadi 288-363 mikro meter yang menunjukkan bahwa 
pori-pori yang terbuka semakin melebar. Semakin besar pori-
pori yang terbuka tentunya semakin mudah minyak yang 
tersimpan dibawah permukaan kulit jeruk mengalami 
penguapan. 

Peningkatan rerata rendemen daun jeruk kering dapat 
lebih jelas dilihat pada Grafik rerata rendemen daun jeruk purut 
kering pada berbagai waktu Pulsed Electric Field (Gambar 4.3).   

 
Gambar 4.3 Grafik Rerata Rendemen Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field 

Dari Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa perlakuan 
diawali pada waktu Pulsed Electric Field selama 5 detik 
menghasilkan rerata rendemen yang rendah sebesar 0,55%. 
Perlakuan pada waktu Pulsed Electric Field selama 10 detik 
menunjukkan waktu yang paling optimal menghasilkan rerata 
rendemen minyak atsiri tertinggi sebesar 0,59% sehingga grafik 
mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa selama 
waktu Pulsed Electric Field diterapkan tersebut membantu 

0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%

5 10 15 20

R
e
n

d
e
m

e
n

 (
%

) 

Waktu PEF (detik) 



33 
 

membuka sel tempat minyak atsiri pada daun jeruk purut 
dengan optimal, sedang untuk waktu Pulsed Electric Field 
selama 15 dan 20 detik nilai rerata rendemen turun menjadi 
0,51 dan 0,42% sehingga grafik mengalami penurunan. Waktu 
Pulsed Electric Field 20 detik dengan rerata rendemen 0,42% 
menunjukkan nilai rerata rendemen terendah. Penerapan waktu 
Pulsed Electric Field terbaik membantu membuka pori-pori 
dengan optimal dibandingkan dengan perlakuan kontrol (tanpa 
Pulsed Electric Field) dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.4 Struktur sel kontrol daun jeruk purut kering tanpa 
perlakuan Pulsed Electric Field (a). Struktur sel daun 
jeruk purut kering dengan perlakuan lama waktu Pulsed 
Electric Field 10 detik (b)  

 Dengan menggunakan mikroskop cahaya maka dapat 
diketahui struktur sel minyak atsiri pada daun jeruk purut kering 
kontrol dan dengan perlakuan lama waktu Pulsed Electric Field 
10 detik. Dari Gambar 4.4 terlihat bahwa perlakuan Pulsed 
Electric Field memberikan pengaruh perubahan terhadap sel 
minyak pada daun dibandingkan dengan perlakuan kontrol yaitu 
terjadinya pelebaran pori-pori pada sel dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol serta peningkatan permeabilitas sel yang 

Sel minyak 

Sel minyak 
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memungkinkan transfer senyawa makromolekul sel, serta 
proses pengeringan awal yang dilakukan berperan membantu 
mengurangi kandungan air dalam bahan, sehingga ketika 
proses destilasi berlangsung uap panas dapat mendorong 
minyak atsiri keluar. 

4.2 Indeks Bias 
4.2.1 Indeks Bias Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Segar 
 Berdasarkan hasil analisa ragam rerata indeks bias 
minyak atsiri daun jeruk purut segar diperoleh rerata indeks bias 
berkisar antara 1,433 sampai 1,448 (Lampiran 5). Rerata indeks 
bias terendah diperoleh dari lama perlakuan Pulsed Electric 
Field 25 detik yaitu sebesar 1,433 sedang rerata indeks bias 
tertinggi diperoleh dari lama perlakuan Pulsed Electric Field 20 
detik yaitu 1,448 (Tabel 4.3). Hasil analisa ragam menunjukkan 
bahwa tanpa pengeringan awal (daun segar) sebagai jenis 
perlakuan pendahuluan dan lama waktu Pulsed Electric Field 
berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 0,003) terhadap rerata indeks 
bias minyak atsiri (Lampiran 5). 

Tabel 4.3 Rerata Indeks Bias Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field  

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu PEF 
(detik) 

Indeks Bias Notasi 

Tanpa Pengeringan 
Awal/Daun Segar (J1)* 

10  
15  
20  
25  

1,439 
1,446 
1,448 
1,433 

b 
c 
c 
a 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,003); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada daun jeruk 
purut segar dengan perlakuan Pulsed Electric Field 10 detik 
menghasilkan rerata indeks bias yang masih rendah yaitu 1,439. 
Perlakuan Pulsed Electric Field 15 detik menunjukkan 
peningkatan menjadi 1,446. Hasil indeks bias tertinggi diperoleh 
dari perlakuan Pulsed Electric Field 20 detik yaitu 1,448 
selanjutnya kembali mengalami penurunan pada waktu Pulsed 
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Electric Field 25 detik yaitu 1,433. Hasil rerata rendemen 
dengan notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata 
antar perlakuan yang dilakukan. 

Indeks bias merupakan salah satu kriteria penting yang 
menentukan mutu minyak atsiri secara kualitatif. Sesuai dengan 
Hardjono (2004), bahwa cara yang paling mudah untuk melihat 
mutu minyak adalah dengan menguji indeks biasnya, dimana 
indeks bias dipengaruhi oleh kekentalan dan kerapatan minyak, 
sehingga apabila kerapatan minyak tinggi maka indeks bias 
memiliki nilai yang tinggi pula.  

Nilai indeks bias yang semakin rendah menunjukkan 
kandungan air dalam minyak yang semakin tinggi. Nilai indeks 
bias senyawa organic berkisar antara 1,2 sampai 1,8 
(Setiadarma et al, 2004). Fikri (2010) menyebutkan bahwa 
citronellal memiliki nilai indeks bias diatas 1,437. Nilai indeks 
bias yang lebih rendah diduga berkaitan dengan proses 
pembuatan citronellal serta karakteristik bahan baku masih ikut 
berpengaruh terhadap karakteristik citronellal yang dihasilkan. 
Peningkatan rerata indeks bias dapat lebih jelas dilihat pada 
Grafik rerata indeks bias daun jeruk purut segar pada berbagai 
waktu Pulsed Electric Field (Gambar 4.5).  

 
Gambar 4.5 Grafik Rerata Indeks Bias Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field 

 Dari Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa perlakuan 
diawali pada waktu Pulsed Electric Field selama 10 detik 
dengan rerata indeks bias sebesar 1,439, selanjutnya 
mengalami peningkatan pada perlakuan Pulsed Electric Field 
selama 15 detik dengan nilai sebesar 1,446, dilanjutkan pada 
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perlakuan Pulsed Electric Field selama 20 detik yang 
menunjukkan nilai tertinggi dengan nilai sebesar 1,448 dimana 
nilai ini menunjukkan tidak beda nyata dengan perlakuan Pulsed 
Electric Field selama 15 detik dengan nilai sebesar 1,446 
sehingga tidak menunjukkan titik grafik yang berbeda secara 
signifikan, selanjutnya mengalami penurunan pada perlakuan 
Pulsed Electric Field selama 25 detik dengan nilai sebesar 
1,443 yang menunjukkan titik terendah grafik. 
 Peningkatan nilai indeks bias yang terjadi menunjukkan 
peningkatan mutu pada minyak atsiri yang dihasilkan. Menurut 
Sagala (2009), bahwa nilai indeks bias yang besar pada minyak 
disebabkan karena kerapatannya besar, sehingga kecepatan 
cahaya pada minyak lebih kecil dan mengakibatkan nilai indeks 
biasnya lebih besar. Dengan demikian minyak memiliki mutu 
tinggi dengan semakin meningkatnya nilai indeks bias, 
begitupula sebaliknya dengan semakin rendah nilai indeks bias 
maka mutu dari minyak semakin rendah pula.  

4.2.2 Indeks Bias Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Kering 
Berdasarkan hasil analisa ragam rerata indeks bias 

minyak atsiri daun jeruk purut kering diperoleh rerata indeks 
bias berkisar antara 1,432 sampai 1,452 (Lampiran 5). Rerata 
indeks bias terendah diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 5 detik yaitu sebesar 1,432 sedang rerata indeks 
bias tertinggi diperoleh dari lama perlakuan Pulsed Electric Field 
20 detik yaitu 1,452 (Tabel 4.4). Hasil analisa ragam 
menunjukkan bahwa tanpa pengeringan awal (daun segar) 
sebagai jenis perlakuan pendahuluan dan lama waktu Pulsed 
Electric Field berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 0,003) terhadap 
rerata indeks bias minyak atsiri (Lampiran 5). 
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Tabel 4.4 Rerata Indeks Bias Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field  

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu 
PEF(detik) 

Indeks Bias Notasi 

Dengan Pengeringan 
Awal/Daun Kering 

(J2)** 

5  
10  
15  
20  

1,432 
1,451 
1,447 
1,452 

p 
r 
q 
r 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,003); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada daun jeruk 
purut kering dengan perlakuan Pulsed Electric Field 5 
menghasilkan rerata indeks bias yang terendah yaitu 1,432. 
Perlakuan Pulsed Electric Field 10 detik menunjukkan 
peningkatan yaitu 1,451 selanjutnya mengalami penurunan 
pada waktu Pulsed Electric Field 15 detik yaitu 1,447. Pada 
perlakuan Pulsed Electric Field 20 detik kembali mengalami 
peningkatan. Hasil indeks bias tertinggi diperoleh dari perlakuan 
Pulsed Electric Field 20 detik yaitu 1,452. Hasil rerata rendemen 
dengan notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata 
antar perlakuan yang dilakukan.  

Indeks bias daun jeruk kering memiliki rerata lebih tinggi 
dibandingkan rerata indeks bias daun jeruk segar. Perbedaan 
nilai indeks bias terlihat dikarenakan perbedaan jenis penerapan 
perlakuan pendahuluan bahan. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Manoi (2001), bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai 
perlakuan sebelum penyulingan antara lain untuk mendapatkan 
rendemen yang optimum dan mutu yang baik. Pengering 
anginan daun dengan menghamparkannya di dalam ruang 
dengan ketebalan 5-8 cm selama 3,6,9, dan 12 hari serta 
destilasi minyak dilakukan dengan metode destilasi air dan uap, 
ternyata pengering anginan menyebabkan terjadinya kenaikan 
bobot jenis dan indeks bias.  

Nilai indeks bias yang tinggi menunjukkan kualitas 
minyak yang bagus dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Jika 
sinar datang dari media yang kurang rapat ke media yang lebih 
rapat maka sinar tersebut akan dibiaskan mendekati garis 
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normal dan jika sinar sinar datang dari media yang lebih rapat 
ke media yang kurang rapat maka sinar akan dibiaskan menjadi 
garis normal (Hardjono, 2004). Peningkatan rerata indeks bias 
dapat lebih jelas dilihat pada Grafik rerata indeks bias minyak 
atsiri daun jeruk purut kering pada berbagai waktu Pulsed 
Electric Field (Gambar 4.6). 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Rerata Indeks Bias Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field 

Dari Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa perlakuan 
diawali pada waktu Pulsed Electric Field selama 5 detik yang 
menunjukkan titik terendah grafik dengan nilai sebesar 1,432 
selanjutnya mengalami peningkatan pada perlakuan Pulsed 
Electric Field selama 10 detik dengan nilai sebesar 1,451, dan 
selanjutnya menunjukkan penurunan pada perlakuan Pulsed 
Electric Field selama 15 detik dengan nilai sebesar 1,447. 
Dilanjutkan pada perlakuan Pulsed Electric Field selama 20 
detik yang menunjukkan titik tertinggi dengan nilai sebesar 1,452 
dimana nilai ini menunjukkan tidak beda nyata dengan 
perlakuan Pulsed Electric Field 10 detik karena perbedaan nilai 
tidak lebih dari BNT 0,05 = 0,003 sehingga tidak menunjukkan 
titik grafik yang berbeda secara signifikan.  
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4.3 Berat Jenis 
4.3.1 Berat Jenis Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Segar 
 Berdasarkan hasil analisa ragam rerata berat jenis 
minyak atsiri daun jeruk purut segar diperoleh rerata berat jenis 
berkisar antara 0,8445 sampai 0,8583 (Lampiran 6). Rerata 
berat jenis terendah diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 10 detik yaitu sebesar 0,8445 sedang rerata 
indeks bias tertinggi diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 15 detik yaitu 0,8583 (Tabel 4.5). Hasil analisa 
ragam menunjukkan bahwa tanpa pengeringan awal (daun 
segar) sebagai jenis perlakuan pendahuluan dan lama waktu 
Pulsed Electric Field berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 0,0004) 
terhadap rerata berat jenis minyak atsiri (Lampiran 6). 

Tabel 4.5 Rerata Berat Jenis Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field  

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu PEF 
(detik) 

Berat  
Jenis 

Notasi 

Tanpa Pengeringan 
Awal/Daun Segar 

(J1)* 

10  
15  
20  
25  

0,8445 
0,8583 
0,8570 
0,8543 

a 
d 
c 
b 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,0004); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada daun jeruk 
purut segar dengan perlakuan Pulsed Electric Field 10 detik 
menunjukkan berat jenis minyak atsiri yang masih rendah. Hasil 
rerata indeks bias tertinggi ditunjukkan pada lama waktu Pulsed 
Electric Field 15 detik dan selanjutnya kembali mengalami 
penurunan pada waktu Pulsed Electric Field 20 dan 25 detik. 
Hasil rerata rendemen dengan notasi yang berbeda 
menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan yang 
dilakukan. 
 Berat jenis juga merupakan bagian penting dalam 
menentukan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan disamping 
nilai indeks bias. Berat jenis menunjukkan jumlah komponen 
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yang ada/terkandung dalam minyak atsri tersebut. Peningkatan 
nilai indeks bias menunjukan peningkatan kualitas. Menurut Aria 
(2014), bahwa besar nilai berat jenis minyak atsiri jeruk purut 
berkisar antara 0,8487 sampai 0,8620. Dengan terjadinya 
peningkatan nilai berat jenis maka mutu dari minyak atsiri yang 
diperoleh semakin baik. Peningkatan rerata berat jenis dapat 
lebih jelas dilihat pada Grafik rerata berat jenis minyak atsiri 
daun jeruk purut segar pada berbagai waktu Pulsed Electric 
Field (Gambar 4.7). 

 
Gambar 4.7 Grafik Rerata Berat Jenis Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Segar pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field 
 

Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa grafik diawali 
pada perlakuan Pulsed Electric Fied selama 10 detik dengan 
nilai sebesar 0,8445 yang menunjukkan titik terendah grafik, 
selanjutnya mengalami peningkatan pada perlakuan Pulsed 
Electric Fied selama 15 detik dengan nilai sebesar 0,8583 yang 
menunjukkan titik tertinggi, dilanjutkan pada perlakuan Pulsed 
Electric Fied selama 20 dan 25 detik mengalami penurunan 
dengan nilai sebesar 0,8570 dan 0,8543. 

6.1.2 Berat Jenis Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut Kering 
 Berdasarkan hasil analisa ragam rerata berat jenis 
minyak atsiri daun jeruk purut kering diperoleh rerata berat jenis 
berkisar antara 0,8458 sampai 0,8597 (Lampiran 6). Rerata 
berat jenis terendah diperoleh dari lama perlakuan Pulsed 
Electric Field 5 detik yaitu sebesar 0,8458 sedang rerata indeks 
bias tertinggi diperoleh dari lama perlakuan Pulsed Electric Field 
10 detik yaitu 0,8597 (Tabel 4.6). Hasil analisa ragam 
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menunjukkan bahwa dengan pengeringan awal (daun kering) 
sebagai jenis perlakuan pendahuluan dan lama waktu Pulsed 
Electric Field berpengaruh nyata (BNT 0,05 = 0,0004) terhadap 
rerata berat jenis minyak atsiri (Lampiran 6). 

Tabel 4.6 Rerata Berat Jenis Destilasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 
Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field  

Jenis Perlakuan 
Pendahuluan  

Waktu PEF 
(detik) 

Berat  
Jenis 

Notasi 

Dengan 
Pengeringan 

Awal/Daun Kering 
(J2)** 

5 
10  
15  
20  

0,8458 
0,8597 
0,8568 
0,8586 

p 
s 
q 
r 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (BNT 0,05 = 0,0004); * dan ** 
menunjukkan berbeda nyata 

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada daun jeruk 
purut kering dengan perlakuan Pulsed Electric Field 5 detik 
menunjukkan berat jenis minyak atsiri yang masih rendah. Hasil 
rerata indeks bias tertinggi ditunjukkan pada lama waktu Pulsed 
Electric Field 10 detik dan selanjutnya kembali mengalami 
peningkatan pada waktu Pulsed Electric Field 15 detik dan 
kembali mengalami penurunan pada waktu Pulsed Electric Field 
20 detik. Hasil rerata rendemen dengan notasi yang berbeda 
menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan yang 
dilakukan. 

Rerata berat jenis daun jeruk kering lebih tinggi jika 
dibandingkan rerata daun jeruk segar. Hal ini disebabkan 
dengan adanya pengeringan nilai berat jenis berbanding lurus 
dengan nilai indeks bias, sesuai dengan pernyataan Manoi 
(2001), bahwa nilai indeks bias dan berat jenis dalam minyak 
akan meningkat dengan semakin lamanya penerapan 
pengeringan angin. Peningkatan rerata berat jenis dapat lebih 
jelas dilihat pada Grafik rerata berat jenis minyak atsiri daun 
jeruk purut kering pada berbagai waktu Pulsed Electric Field 
(Gambar 4.8). 
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Gambar 4.8 Grafik Rerata Berat Jenis Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut 

Kering pada Berbagai Waktu Pulsed Electric Field 

Dari Gambar 4.8 diketahui bahwa grafik diawali pada 
perlakuan Pulsed Electric Field selama 5 detik dengan nilai 
sebesar 0,8458 yang menunjukkan titik terendah grafik, 
selanjutnya mengalami peningkatan pada perlakuan Pulsed 
Electric Field selama 10 detik dengan nilai sebesar 0,8597 yang 
menunjukkan titik tertinggi, dilanjutkan pada perlakuan Pulsed 
Electric Field selama 15 detik mengalami penurunan dengan 
nilai sebesar 0,8568, serta terakhir mengalami peningkatan 
pada perlakuan Pulsed Electric Field selama 20 detik dengan 
nilai sebesar 0,8586. 

Peningkatan rerata berat jenis daun jeruk kering 
dibandingkan rerata berat jenis daun segar didukung oleh 
penelitian Manoi (2001) seperti yang telah dijelaskan pada 
indeks bias diatas, bahwa pengeringan angin sebagai perlakuan 
pendahuluan bahan yang di destilasi dengan destilasi uap air 
akan menghasilkan minyak atsiri dengan nilai berat jenis lebih 
lebih tinggi dari pada minyak atsiri tanpa penerapan pengering 
anginan sebagai perlakuan pendahuluan bahan.  

Kenaikan nilai rerata indeks bias pada minyak atsiri 
dengan penerapan pengeringan angin sebagai perlakuan 
pendahuluan bahan ini juga didukung dengan hasil dari uji 
GCMS yang telah dilakukan, hasil uji GCMS tersebut 
menunjukkan bahwa dengan penerapan pengeringan angin 
komponen minyak atsiri yang awalnya berjumlah 5 komponen 
diuraikan menjadi 6 komponen, dimana perubahan jumlah 
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komponen ini berpengaruh terhadap kenaikan nilai berat jenis 
sesuai dengan hasil penelitian (Tabel 4.4 dan Tabel 4.6). 

4.4 Perlakuan Terbaik 
 Penentuan perlakuan terbaik pada ekstraksi minyak 
atsiri daun jeruk purut dilakukan dengan menggunakan metode 
Multiple Attribute (Zeleny,2003). Parameter yang digunakan 
pada metode mencakup parameter rendemen, indeks bias, dan 
berat jenis. Nilai yang diharapkan dari semua parameter adalah 
maksimal. Rendemen dengan nilai maksimal menunjukkan nilai 
terbaik pada mutu secara kuantitatif, sedangkan indeks bias dan 
berat jenis dengan nilai maksimal menunjukkan nilai terbaik 
pada mutu secara kualitatif. Hasil pemilihan perlakuan terbaik 
dapat dilihat pada lampiran 7. 
 Dengan menggunakan metode RAT (Rancangan Acak 
Tersarang) perlakuan terbaik yang diperoleh ada dua sesuai 
dengan jenis dari masing-masing faktor utama. Faktor utama 
yang digunakan adalah jenis perlakuan pendahuluan bahan 
meliputi dengan tanpa pengeringan awal (daun segar) dan 
dengan pengeringan awal (daun kering). Pada jenis perlakuan 
pendahuluan tanpa pengeringan awal (daun segar) diperoleh 
perlakuan terbaik dengan perlakuan besar tegangan 1000 Volt, 
frekuensi 250 Hertz, jarak anoda-katoda 10cm, dan waktu PEF 
selama 15 detik. Hasil yang ditunjukkan adalah rendemen 
dengan nilai 0,92%; indeks bias 1,446; dan nilai berat jenis 
0,8583. Sedangkan Pada jenis perlakuan pendahuluan dengan 
pengeringan awal (daun kering) diperoleh perlakuan terbaik 
dengan perlakuan besar tegangan 1000 Volt, frekuensi 250 
Hertz, jarak anoda-katoda 10cm, dan waktu PEF selama 10 
detik. Hasil yang ditunjukkan adalah rendemen dengan nilai 
0,59%; indeks bias 1,451; dan nilai berat jenis 0,8597.  
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4.5  Uji Zat Aktif (GC-MS) 
Uji GC-MS disini bertujuan untuk mengetahui zat aktif 

yang terkandung dalam minyak atsiri baik sebelum maupun 
sesudah mengalami perlakuan. Kandungan minyak atsiri sangat 
penting karena menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. 
Nilai jual dari minyak atsiri sangat ditentukan oleh kualitas 
minyak dan kadar komponen utamanya. Minyak atsiri daun jeruk 
purut memiliki kualitas tinggi yaitu dengan kandungan citronellal 
antara 60-90% (Hardjono,2004). 

Perbandingan pertama merupakan perbandingan kontrol 
tanpa pengeringan awal (daun segar) dengan perlakuan terbaik 
yaitu pada perlakuan Pulsed Electric Field 15 detik. Berikut 
merupakan perbandingan hasil antara komponen minyak atsiri 
daun jeruk purut kontrol (tanpa pengeringan sebagai perlakuan 
pendahuluan serta tanpa perlakuan Pulsed Electric Field 
dengan perlakuan terbaik dari faktor utama tanpa pengeringan 
awal. 

Tabel 4.7 Perbedaan Komponen Penyusun Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut  Kontrol Segar dan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Kontrol 
Segar 

Area 
(%) 

Perlakuan Terbaik  Area (%) 

Citronellal 
Citronellol 

Citronellyl acetate 
Caryophyllene oxide 

Linalool 

84,46 
9,58 
2,89 
2,13 
0,94 

 

Citronellal 
Citronellol 

Citronellyl acetate 
- 

Linalool 
Cyclohexamine 

metanol 

87,25 
2,59 
7,67 

- 
1,27 
1,23 

Total 100 Total  100 

 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

komponen antara perlakuan kontrol daun segar (tanpa Pulsed 
Electric Field) dengan perlakuan terbaik (waktu Pulsed Electric 
Field 15 detik). Pada perlakuan kontrol, komponen utama 
minyak atsiri daun jeruk purut yaitu Citronellal dengan 
presentase area sebesar 84,46%. Pada perlakuan terbaik 
kandungan Citronellal dengan area sebesar 87,25% dan waktu 
recent time 9,042. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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kandungan Citronellal pada perlakuan terbaik bernilai lebih 
besar dibandingkan dengan perlakuan kontrol (tanpa Pulsed 
Electric Field) dengan besar peningkatan 2,79%. 

Pada komponen kedua menunjukkan kandungan 
Citronellol pada pada perlakuan terbaik dengan presentase area 
sebesar 2,59% dan waktu recent time 10,092. Penelitian 
menunjukkan bahwa kandungan Citronellol lebih kecil dari pada 
perlakuan kontrol dengan selisih area sebesar 6,99%. Pada 
komponen ketiga yaitu Citronellyl acetate dengan presentase 
area sebesar 7,67% dan waktu recent time 12,033 pada 
perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol prosentase area 
sebesar 2,89%. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
Citronellyl acetate mengalami peningkatan pada perlakuan 
terbaik sebesar 5,08%. Pada komponen keempat Linalool 
dengan presentase area sebesar 1,27% dan waktu recent time 
7,883 pada perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol 
prosentase area sebesar 0,94%. Penelitian menunjukkan bahwa 
kandungan Linalool mengalami peningkatan pada perlakuan 
terbaik sebesar 0,33%. 

Pada uji kandungan zat aktif ini terdapat beberapa 
komponen lain penyusun minyak atsiri daun jeruk purut yang 
ikut teridentifikasi. Pada perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric 
Field) terdapat komponen Caryophyllene oxide dengan 
presentase area sebesar 2,13% dan waktu recent time 16,617. 
Komponen ini tidak terdapat pada komponen penyusun minyak 
atsiri daun jeruk purut pada perlakuan terbaik. Pada perlakuan 
terbaik juga terdapat komponen yang teridentifikasi dan tidak 
terdapat pada komponen kontrol yaitu Cyclohexamine methanol 
dengan presentase area sebesar 1,23% dan waktu recent time 
12,350. 
 Dari hasil GC-MS perlakuan terbaik dari kedua faktor 
utama dapat diketahui bahwa kadar utama komponen minyak 
atsiri daun jeruk purut berada diantara 60-90%. Dimana menurut 
Munawaroh dan Handayani (2010), bahwa komponen utama 
minyak atsiri daun jeruk purut yaitu citronellal memiliki sebesar 
81,49%. Hal ini berarti dengan kajian yang digunakan dan dilihat 
dari perbandingan perlakuan kontrol dapat diketahui bahwa 
kajian yang digunakan telah dapat meningkatkan kualitas 
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minyak dengan meningkatnya kadar utama komponen minyak 
atsiri daun jeruk purut tersebut. 

Perbandingan kedua adalah kontrol dengan pengeringan 
awal/ daun kering (tanpa Pulsed Electric Field) dengan 
perlakuan terbaik J2W6). Berikut merupakan perbandingan hasil 
antara komponen minyak atsiri daun jeruk purut kontrol (dengan 
pengeringan awal sebagai perlakuan pendahuluan serta tanpa 
perlakuan Pulsed Electric Field dengan perlakuan terbaik dari 
faktor utama dengan pengeringan awal. 

Tabel 4.8 Perbedaan Komponen Penyusun Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut  Kontrol Kering dan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Kontrol 
Kering 

Area 
(%) 

Perlakuan Terbaik  Area (%) 

Citronellal 
Citronellol 

Citronellyl acetate 
Cydohexane 

methanol 
Nerolidol 

- 
- 

Trans-caryophyllene 
bicyclo 

64,01 
23,44 
7,30 
2,98 
1,62 

- 
- 

0,65 

Citronellal 
Citronellol 

Citronellyl acetate 
- 
- 

Linalool 
Sabiene bicycle 

Trans-caryophyllene 
bicyclo 

86,31 
6,37 
3,46 

- 
- 

1,94 
1,16 
0,77 

Total 100 Total  100 

 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

komponen antara perlakuan kontrol daun segar (tanpa Pulsed 
Electric Field) dengan perlakuan terbaik (waktu Pulsed Electric 
Field 10 detik). Pada perlakuan kontrol, komponen utama 
minyak atsiri daun jeruk purut yaitu Citronellal presentase area 
sebesar 64,01%. Pada perlakuan terbaik kandungan Citronellal 
dengan area sebesar 86,31% dan waktu recent time 9,033. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Citronellal 
pada perlakuan terbaik bernilai lebih besar dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric Field) dengan 
besar peningkatan 22,3%. 

Pada komponen kedua menunjukkan kandungan 
Citronellol pada pada perlakuan terbaik dengan presentase area 
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sebesar 6,37% dan waktu recent time 10,125. Penelitian 
menunjukkan bahwa kandungan Citronellol lebih kecil dari pada 
perlakuan kontrol dengan selisih area sebesar 17,07%. Pada 
komponen ketiga yaitu Citronellyl acetate dengan presentase 
area sebesar 3,46% dan waktu recent time 12,008 pada 
perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol prosentase area 
sebesar 7,30%. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
Citronellyl acetate mengalami penurunan pada perlakuan 
terbaik sebesar 3,84%. Pada komponen keempat Trans-
caryophyllene bicyclo dengan presentase area sebesar 0,77% 
dan waktu recent time 13,275 pada perlakuan terbaik dan pada 
perlakuan kontrol prosentase area sebesar 0,65%. Penelitian 
menunjukkan bahwa kandungan Trans-caryophyllene bicyclo 
mengalami peningkatan pada perlakuan terbaik sebesar 0,12%.  

Pada uji kandungan zat aktif ini terdapat beberapa 
komponen lain penyusun minyak atsiri daun jeruk purut yang 
ikut teridentifikasi. Pada perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric 
Field) terdapat komponen Cydohexane methanol dengan 
presentase area sebesar 2,98% dan waktu recent time 12,325 
serta Nerolidol dengan presentase area 1,62% dan waktu recent 
time 14,983. Komponen ini tidak terdapat pada komponen 
penyusun minyak atsiri daun jeruk purut pada perlakuan terbaik. 
Pada perlakuan terbaik juga terdapat komponen yang 
teridentifikasi dan tidak terdapat pada komponen kontrol yaitu 
Linalool dengan presentase area sebesar 1,94% dan waktu 
recent time 7,892 serta Sabiene bicyclo dengan presentase 
area sebesar 1,16% dan waktu recent time 5,717. 

Dari hasil GC-MS perlakuan terbaik dari kedua faktor 
utama dapat diketahui bahwa kadar utama komponen minyak 
atsiri daun jeruk purut juga berada diantara 60-90% yang 
menunjukkan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan baik. 
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4.6 Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dan Perlakuan 
Kontrol 
 Perlakuan terbaik dan perlakuan kontrol (tanpa Pulsed 
Electric Field) dianalisa dengan parameter-parameter uji yang 
meliputi rendemen, indeks bias, berat jenis, dan kandungan zat 
aktif minyak atsiri yang dihasilkan. Perbandingan pertama yaitu 
kontrol daun segar (tanpa Pulsed Electric Field) dengan 
perlakuan terbaik (dengan Pulsed Electric Field selama 15 detik) 
dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik daun segar (Pulsed 
Electric Field selama 15 detik) dan kontrol daun segar 
(tanpa Pulsed Electric Field) 

Parameter Perlakuan Selisih 

   PEF 
(15detik) 

Tanpa PEF 
 

Rendemen (%) 0,920 0,640 0,28 

Indeks Bias 1,446 1,395 0,051 

Berat Jenis 0,8583 0,8485 0,0098 

Komposisi zat aktif:    

Citronellal (%) 87,25 84,46 2,79 

Citronellol (%) 2,59 9,58 6,99 

Citronellyl Acetate 
(%) 

7,67 2,89 4,78 

Linalool (%) 1,27 0,94 0,33 
Caryophyllene 
Oxide (%) - 2,13 - 
Cyclohexamine 
metanol (%) 

 
1,23 - - 

 
Tabel 4.9 menunjukkan adanya perbedaan rendemen 

rendemen, indeks bias, dan berat jenis antara perlakuan terbaik 
(waktu Pulsed Electric Field selama 15 detik) dengan perlakuan 
kontrol (tanpa Pulsed Electric Field). Rendemen yang dihasilkan 
dari perlakuan kontrol sebesar 0,640% sedangkan rendemen 
dari perlakuan terbaik sebesar 0,920% sehingga terjadi 
peningkatan sebesar 0,28%. Hasil penelitian menunjukkan 
terjadinya peningkatan dari rendemen dari perlakuan Pulsed 
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Electric Field yang dilakukan yaitu selama 15 detik. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Nisak (2013), ekstraksi minyak melati 
dengan menggunakan waktu Pulsed Electric Field selama 7 
detik mampu meningkatkan rendemen sebesar 0,97% 
dibandingkan dengan menggunakan metode ekstraksi 
konvensional. 

Indeks bias yang dihasilkan dari perlakuan terbaik 
sebesar 1,446 sedangkan indeks bias dari perlakuan kontrol 
sebesar 1,395. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 
perbedaan nilai indeks bias minyak atsiri daun jeruk purut. 
Berdasarkan data tersebut diperoleh selisih indeks bias sebesar 
0,051 yang menunjukkan peningkatan pada perlakuan terbaik 
dengan waktu Pulsed Electric Field selama 15 detik. Hal ini 
menunjukan bahwa Pulsed Electric Field dapat meningkatkan 
nilai indeks bias minyak atsiri. Menurut Esthiagi el al. (2005), 
bahwa perlakuan Pulsed Electric Field mampu meningkatkan 
kandungan senyawa penting yang terekstraksi dan dapat 
menggantikan proses ekstraksi konvensional. 

Berat jenis yang dihasilkan dari perlakuan terbaik 
sebesar 0,8583 sedangkan berat jenis dari perlakuan kontrol 
sebesar 0,8485. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 
perbedaan nilai berat jenis minyak atsiri daun jeruk purut. 
Berdasarkan data tersebut diperoleh selisih berat jenis sebesar 
0,0098 yang menunjukkan peningkatan pada perlakuan terbaik 
dengan waktu Pulsed Electric Field 15 detik. 

Pada perlakuan kontrol, komponen utama minyak atsiri 
daun jeruk purut yaitu Citronellal dengan presentase area 
sebesar 84,46%. Pada perlakuan terbaik kandungan Citronellal 
dengan area sebesar 87,25% dan waktu recent time 9,042.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Citronellal 
pada perlakuan terbaik bernilai lebih besar dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric Field) dengan 
besar peningkatan 2,79%. Pada komponen kedua menunjukkan 
kandungan Citronellol pada pada perlakuan terbaik dengan 
presentase area sebesar 2,59% dan waktu recent time 10,092. 
Penelitian menunjukkan bahwa kandungan Citronellol lebih kecil 
dari pada perlakuan kontrol dengan selisih area sebesar 6,99%. 
Pada komponen ketiga yaitu Citronellyl acetate dengan 
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presentase area sebesar 7,67% dan waktu recent time 12,033 
pada perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol prosentase 
area sebesar 2,89%. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
Citronellyl acetate mengalami peningkatan pada perlakuan 
terbaik sebesar 5,08%. Pada komponen keempat Linalool 
dengan presentase area sebesar 1,27% dan waktu recent time 
7,883 pada perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol 
prosentase area sebesar 0,94%. Penelitian menunjukkan bahwa 
kandungan Linalool mengalami peningkatan pada perlakuan 
terbaik sebesar 0,33%. 

Pada uji kandungan zat aktif ini terdapat beberapa 
komponen lain penyusun minyak atsiri daun jeruk purut yang 
ikut teridentifikasi. Pada perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric 
Field) terdapat komponen Caryophyllene oxide dengan 
presentase area sebesar 2,13% dan waktu recent time 16,617. 
Komponen ini tidak terdapat pada komponen penyusun minyak 
atsiri daun jeruk purut pada perlakuan terbaik. Pada perlakuan 
terbaik juga terdapat komponen yang teridentifikasi dan tidak 
terdapat pada komponen kontrol yaitu Cyclohexamine methanol 
dengan presentase area sebesar 1,23% dan waktu recent time 
12,350. 

Tabel 4.9 menunjukkan jumlah komponen pada 
perlakuan kontrol daun segar (tanpa Pulsed Electric Field) dan 
pada perlakuan terbaik daun segar (dengan Pulsed Electric 
Field selama 15 detik) sama-sama memiliki 5 komponen 
penyusun. Minyak atsiri pada perlakuan terbaik memiliki kualitas 
yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang 
dilihat dari presentase area komponen utama yaitu Citronellal. 
Pada perlakuan terbaik memiliki presentase area Citronellal 
yang lebih besar yaitu 87,25%. 

Perbandingan  kedua yaitu kontrol daun kering (tanpa 
Pulsed Electric Field) dengan perlakuan terbaik (dengan Pulsed 
Electric Field selama 10 detik) dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

 



51 
 

Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik daun kering 
(dengan Pulsed Electric Field selama 10 detik) dengan 
kontrol daun kering (tanpa Pulsed Electric Field) 

Parameter Perlakuan Selisih 

Tanpa PEF PEF  
(10 detik) 

 

Rendemen (%) 0,41 0,59 0,18 
Indeks Bias 1,407 1,451 0,044 
Berat Jenis 0,8519 0,8597 0,0078 

Komposisi zat aktif:    
Citronellal (%) 64,01 86,31 22,3 
Citronellol (%) 23,44 6,37 17,07 
Citronellyl Acetate (%) 
Trans-caryophyllene 
bicycle (%) 
Linalool (%) 
Sabiene bicyclo (%) 
Cyclohexamine 
metanol (%) 
Nerolidol (%) 

7,30 
 

0,65 
 
-                     
- 

1,98                      
 

1,62 

3,46 
 

0,77 
 

1,94 
1,16 

- 
 
- 

3,84 
 

0,12 
      

- 
      - 
      - 
     

- 

 
Tabel 4.10 menunjukkan adanya perbedaan rendemen, 

indeks bias, dan berat jenis antara perlakuan terbaik (waktu 
Pulsed Electric Field selama 10 detik) dengan perlakuan kontrol 
(tanpa Pulsed Electric Field). Rendemen yang dihasilkan dari 
perlakuan kontrol sebesar 0,41% sedangkan rendemen dari 
perlakuan terbaik sebsar 0,59%. Hasil penelitian menunjukkan 
terjadinya peningkatan dari rendemen dari perlakuan Pulsed 
Electric Field yang dilakukan yaitu selama 10 detik. Indeks bias 
yang dihasilkan dari perlakuan terbaik sebesar 1,451 sedangkan 
indeks bias dari perlakuan kontrol sebesar 1,407. Hasil 
penelitian menunjukkan terjadinya perbedaan nilai indeks bias 
minyak atsiri daun jeruk purut. Berdasarkan data tersebut 
diperoleh selisih indeks bias sebesar 0,044 yang menunjukkan 
peningkatan pada perlakuan terbaik dengan waktu Pulsed 
Electric Field selama 10 detik. Berat jenis yang dihasilkan dari 
perlakuan terbaik sebesar 0,8597 sedangkan berat jenis dari 
perlakuan kontrol sebesar 0,8519. Hasil penelitian menunjukkan 
terjadinya perbedaan nilai berat jenis minyak atsiri daun jeruk 
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purut. Berdasarkan data tersebut diperoleh selisih berat jenis 
sebesar 0,0078 yang menunjukkan peningkatan pada perlakuan 
terbaik dengan waktu Pulsed Electric Field selama 10 detik. 

Pada perlakuan kontrol, komponen utama minyak atsiri 
daun jeruk purut yaitu Citronellal presentase area sebesar 
64,01%. Pada perlakuan terbaik kandungan Citronellal dengan 
area sebesar 86,31% dan waktu recent time 9,033. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kandungan Citronellal pada 
perlakuan terbaik bernilai lebih besar dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric Field) dengan besar 
peningkatan 22,3%. Pada komponen kedua menunjukkan 
kandungan Citronellol pada pada perlakuan terbaik dengan 
presentase area sebesar 6,37% dan waktu recent time 10,125. 
Penelitian menunjukkan bahwa kandungan Citronellol lebih kecil 
dari pada perlakuan kontrol dengan selisih area sebesar 
17,07%. Pada komponen ketiga yaitu Citronellyl acetate dengan 
presentase area sebesar 3,46% dan waktu recent time 12,008 
pada perlakuan terbaik dan pada perlakuan kontrol prosentase 
area sebesar 7,30%. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
Citronellyl acetate mengalami penurunan pada perlakuan 
terbaik sebesar 3,84%. Pada komponen keempat Trans-
caryophyllene bicyclo dengan presentase area sebesar 0,77% 
dan waktu recent time 13,275 pada perlakuan terbaik dan pada 
perlakuan kontrol prosentase area sebesar 0,65%. Penelitian 
menunjukkan bahwa kandungan Trans-caryophyllene bicyclo 
mengalami peningkatan pada perlakuan terbaik sebesar 0,12%.  

Pada uji kandungan zat aktif ini terdapat beberapa 
komponen lain penyusun minyak atsiri daun jeruk purut yang 
ikut teridentifikasi. Pada perlakuan kontrol (tanpa Pulsed Electric 
Field) terdapat komponen Cydohexane methanol dengan 
presentase area sebesar 2,98% dan waktu recent time 12,325 
serta Nerolidol dengan presentase area 1,62% dan waktu recent 
time 14,983. Komponen ini tidak terdapat pada komponen 
penyusun minyak atsiri daun jeruk purut pada perlakuan terbaik. 
Pada perlakuan terbaik juga terdapat komponen yang 
teridentifikasi dan tidak terdapat pada komponen kontrol yaitu 
Linalool dengan presentase area sebesar 1,94% dan waktu 
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recent time 7,892 serta Sabiene bicyclo dengan presentase 
area sebesar 1,16% dan waktu recent time 5,717. 

Tabel 4.10 menunjukkan jumlah komponen pada 
perlakuan kontrol daun kering (tanpa Pulsed Electric Field) dan 
pada perlakuan terbaik daun kering (dengan Pulsed Electric 
Field selama 10 detik) sama-sama memiliki 6 komponen 
penyusun. Minyak atsiri pada perlakuan terbaik memiliki kualitas 
yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang 
dilihat dari presentase area komponen utama yaitu Citronellal. 
Pada perlakuan terbaik memiliki presentase area Citronellal 
yang lebih besar yaitu 86,31%. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 KESIMPULAN 

Perlakuan pendahuluan bahan dan lama waktu Pulsed 
Electric Field memberikan pengaruh terhadap hasil minyak atsiri 
yang diperoleh (rendemen, indeks bias, berat jenis, dan 
kandungan minyak atsiri). Pada minyak atsiri tanpa perlakuan 
pengeringan (daun segar) memberikan hasil terbaik pada lama 
waktu Pulsed Electric Field 15 detik dengan rendemen sebesar 
0,92%; indeks bias 1,446; berat jenis 0,8583; dengan 
kandungan minyak atsiri berjumlah 5 komponen meliputi 
citronellal 87,25%; citronellol 2,59%; citronellyl acetate 7,67%; 
linalool 1,27%, dan cyclohexane methanol 1,23%. Minyak atsiri 
dengan perlakuan pengeringan (daun kering) memberikan hasil 
terbaik pada lama waktu Pulsed Electric Field 10 detik dengan 
rendemen sebesar 0,59%; indeks bias 1,451; berat jenis 0,8597; 
dengan kandungan minyak atsiri berjumlah 6 komponen meliputi 
citronellal 86,31%; citronellol 6,37%; citronellyl acetate 3,46%; 
linalool 1,94%, sabiene bicyclo 1,16%; dan trans-caryophyllene 
bicyclo 0,77%. Dimana kandungan utama dari hasil terbaik 
kedua minyak atsiri tersebut adalah citronellal dengan jumlah 
prosentasenya lebih dari 60% yaitu 86,31% dan 87,25% 
menunjukkan kualitas minyak atsiri yang tinggi.  

 
5.2 SARAN  
1. Penelitian lanjut mengenai pemilihan penerapan perlakuan 

pendahuluan untuk meminimalkan minyak atsiri yang 
menguap sebelum proses destilasi dilakukan. 

2. Penelitian lanjut mengenai pemisahan komponen zat aktif 
dalam minyak atsiri daun jeruk purut yang masih dalam 
bentuk concrete sehingga dapat diperoleh komponen 
utama dari minyak atsiri tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Prosedur Analisa Fisik Minyak Atsiri Daun 

Jeruk Purut 
A.  Prosedur analisa rendemen (Yuwono dan Susanto, 

2001) 
Perhitungan rendemen bertujuan untuk mengetahui 

berapa besar hasil minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi 
minyak daun jeruk purut. Rendemen minyak atsiri dapat dihitung 
dengan tahapan: 
1. Timbang berat sampel awal (a)  
2. Timbang berat produk akhir (b)  

Rendemen  
 

 
 x 100 % 

B. Prosedur analisa indeks bias  (Cahyani, 2012) 
Perhitungan indeks bias dilakukan dengan 

menggunakan alat refraktometer digital, refraktometer adalah 
alat yang digunakan untuk mengukur kadar/ konsentrasi bahan 
terlarut. Cara menggunakan refraktometer adalah dengan 
mensterilkan refraktometer digital memakai alkohol 70% 
kemudian meneteskan setetes sampel minyak atsiri ke dalam 
lubang uji, kemudian akan tertera indeks bias dari minyak atsiril. 
1. Aliran air melalui refraktometer agar alat ini berada pada 

suhu dimana pembacaan akan dilakukan. 
2. Suhu tidak boleh berbeda lebih dari ± 20C. 
3. Sebelum minyak atsiri diletakkan di dalam alat, minyak atsiri 

harus berada pada suhu yang sama dengan suhu dimana 
pengukuran akan dilakukan. 

4. Pembacaan akan dilakukan pada suhu stabil. 
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Lanjutan 
 

C. Prosedur analisa berat jenis  (Sudarmadji, 2003) 
Berat jenis merupakan perbandingan berat dari volume 

minyak atau lemak pada suhu 25ºC dengan berat air pada 
volume dan suhu yang sama. Berat jenis dapat diperoleh 
dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 

Berat jenis minyak 
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Lampiran 2. Prosedur Analisa Kualitas Minyak Atsiri Daun 
Jeruk Purut dengan GC-MS (Pavia, 2006). 

Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) 
merupakan metode pemisahan senyawa organik yang 
merupakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas 
(GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan 
spektrometri mass (MS) untuk menganalisis struktur molekul 
senyawa. Tahap-tahap rancangan penelitian (GC-MS) adalah 
sebagai berikut: 

1) Preparasi sample 
2) Menginjeksikan campuran larutan ke kolom GC lewat 

heated injection port. 
3) GC separation, campuran dibawa gas pembawa 

(biasanya Helium) dengan laju alir tertentu melewati 
kolom GC yang dipanaskan dalam pemanas. 

4) MS detector, spectra massa dari senyawa yang tidak 
diketahui dapat terindentifikasi dengan referensi 
komputerisasi. 

5) Scanning, spectra massa dicatat secara reguler dalam 
interval 0,5–1 detik selama pemisahan GC dan disimpan 
dalam sistem instrumen data untuk digunakan dalam 
analisis. 
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Lampiran 3. Metode Pemilihan Alternatif Terbaik dengan 
Multiple Attribute (Zeleny, 2003) 

 Pemilihan alternatif terbaik dengan menggunakan 
metode Multiple Attribute adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan parameter 
atau nilai yang diharapkan, yaitu maksimal atau minimal dari 
suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi 
semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 
tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter 
dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 
nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 
2. Menghitung derajat kerapatan (dk i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal untuk 
masing-masing parameter. Bila nilai ideal (dk i) minimal, maka: 

dk i = 
                                    

                                         
 

Apabila nilai ideal (dk i) maksimal, maka: 

dk i = 
                                         

                                    
 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 
Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan 
dihitung berdasarkan jumlah parameter. 

λ = 1/Σ parameter 
L1 = (λ, k) = 1 – ∑  λ          

    

L2 = (λ, k) = ∑ λ             2 
L~ = maks [λi(1 - dk i)] 

 L1= menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter 
pada masing-masing perlakuan.  

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai  
nilai L1, L2, dan L~ terendah
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Lampiran 4. Perhitungan ANOVA Rancangan Acak 
Tersarang Rendemen Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut 

Jenis 
Kombinasi 
Perlakuan 

Pendahuluan 
(J) 

J1 J2 Total 

Waktu (W) 10 15 20  25 5 10 15 20 

Ulangan I 0,77 0,88 0,84 0,60 0,52 0,59 0,50 0,41 5,11 

Ulangan II 0,65 0,92 0,67 0,76 0,54 0,56 0,49 0,42 5,01 

Ulangan III 0,69 0,96 0,69 0,65 0,58 0,63 0,55 0,44 5,19 

B Total 2,11 2,76 2,20 2,01 1,64 1,78 1,54 1,27 15,31 

Rata-rata 0,70 0,92 0,73 0,67 0,55 0,59 0,51 0,42 

A Total 9,08 6,23 15,31 

 

SK Db JK KT Fhitung 
F tabel 

5% Notasi 

Perlakuan  
7 0,4976 0,0711 23,5967 2,66 * 

Jenis 
Kombinasi 
Pendahuluan 
Bahan (J) 1 0,3384 0,3384 112,3444 4,49 * 

W dalam J1 
3 0,1127 0,0376 12,4740 3,24 * 

W dalam J2 3 0,0464 0,0155 5,1369 3,24 * 

Galat 16 0,0482 0,0030      

Total 23 0,5458       

Keterangan : tanda (*) menunjukkan adanya beda nyata 
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Lanjutan 

 
Total = (0,52)2 + (0,54)2. . . .(0,76)2 + (0,65)2 – ((9,08 + 6,23)2 / 

24) = 0,5458 
Perlakuan = ((1,64)2 + (1,78)2. . . .(2,20)2 + (2,01)2 /3) – ((9,08 + 

6,23)2 / 24)  
= 0,4976 

Jenis Perlakuan (J) = (6,232 + 9,082 / 12)  – ((9,08 + 6,23)2 / 24) 
= 0,3384 

W dalam J1 = ((2,11)2 + (2,76)2. . . .(2,01)2 /3) – (9,082 /12) = 
0,1127 

W dalam J2 = ((0,52)2 + (0,54)2 . . . . (0,44)2 /3) – (6,23 2 /12) = 
0,0464 

Galat = 2,2279– (0,3384 + 0,1127 +0,0464) = 0,0482  

BNT = t 0,05  
√         

   
⁄  

= 2,120 √         
   

⁄  = 0, 048 
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Lanjutan 

Uji BNT Tanpa Pengeringan Awal /  
Daun Segar 

 
J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 

BNT 5% 

 
0,67 0,70 0,74 0,92 

0,67 0,00 0,06 0,10 0,28 

0,048 

0,70 
 

0,00 0,04 0,22 

0,74 
  

0,00 0,16 

0,92 
   

0,00 

 
a b b c 

 

 

Uji BNT Dengan Pengeringan Awal / Daun Kering 

 

J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 
BNT 5% 

 
0,42 0,51 0,55 0,59 

0,42 0,00 0,09 0,13 0,17 

0,048 

0,51 
 

0,00 0,40 0,08 

0,55 
  

0,00 0,04 

0,59 
   

0.00 

 
p q q r 
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Lampiran 5. Perhitungan ANOVA Rancangan Acak 

Tersarang Indeks Bias Minyak Atsiri Daun 
Jeruk Purut 

Jenis  
Kombi 

nasi Perla 
kuan 

Penda 
huluan (J) 

J1 J2 

Waktu (W) 10 15  20  25 5  10  15  20  

Ulangan 
 I 

1,437 1,445 1,448 1,435 1,431 1,450 1,449 1,455 

Ulangan 
 II 

1,439 1,441 1,445 1,433 1,430 1,451 1,448 1,451 

Ulangan  
III 

1,441 1,451 1,452 1,431 1,435 1,453 1,443 1,450 

B Total 4,317 4,337 4,345 4,299 4,296 4,354 4,340 4,356 

Rata- 
rata 

1,439 1,446 1,448 1,433 1,432 1,451 1,447 1,452 

A Total 17,298 17,346 

 

SK Db JK KT Fhitung 

F 
tabel 
5% Notasi 

Perlakuan  
7 0,00130 0,00019 20,592 2,66 * 

Jenis 
Kombinasi 
Pendahuluan 
Bahan (J) 1 0,00010 0,00010 10,618 4,49 * 

W dalam J1 
3 0,00043 0,00014 15,767 3,24 * 

W dalam J2 3 0,00078 0,00026 28,743 3,24 * 

Galat 16 0,00014 0,00001      

Total 23 0,00145       

Keterangan : tanda (*) menunjukkan adanya beda nyata 
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Lanjutan 

 
Total = (1,431)2 + (1,430)2 . . . . (1,433)2 + (1,431)2 – ((17,298 + 

17,346)2 / 24) = 0,00145 
Perlakuan = ((4,296)2 + (4,354)2. . . .(4,345)2 + (4,299)2 /3) – 

((17,298 + 17,346)2 / 24)= 0,00130 
Jenis Perlakuan (J) = (17,2982 + 17,3462 / 12)  – ((17,298 + 

17,346)2 / 24)  
= 0,00010 

W dalam J1 = ((4,317)2 + (4,337)2 . . . . (4,299)2 /3) – (17,298 2 
/12) = 0,00043 

W dalam J2 = ((4,296)2 + (4,354)2 . . . . (4,356)2 /3) – (17,346 2 
/12) = 0,00078 

Galat  = 0,00145– (0,00010 + 0,00043 + 0,00078)  
= 0,00014 

 

BNT  = t 0,05  
√         

   
⁄  

= 2,120 √          
   

⁄  = 0,003 
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Lanjutan 

Uji BNT Tanpa Pengeringan Awal / Daun Segar 

 

J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 
BNT 5% 

 
1,433 1,439 1,446 1,448 

1,433 0,000 0,006 0,013 0,015 

0,003 

1,439 
 

0,000 0,007 0,009 

1,446 
  

0,000 0,002 

1,448 
   

0,000 

 
a b c c 

 

Uji BNT Dengan Pengeringan Awal / Daun Kering 

 

J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 
BNT 5% 

 
1,432 1,447 1,451 1,452 

1,432 0,000 0,015 0,019 0,020 

0,003 

1,447 
 

0,000 0,004 0,005 

1,451 
  

0,000 0,001 

1,452 
   

0,000 

 
p q r r 
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Lampiran 6. Perhitungan ANOVA Rancangan Acak 

Tersarang Berat Jenis Minyak Atsiri Daun Jeruk 
Purut 

Jenis 
Perla 
kuan 

Pendahu
luan (J) 

J1 J2 To 
tal 

Waktu 
(K) 

10 15 20 25 5 10 15 20 

Ulangan 
I 

0,84 

0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86 

6,83 

Ulangan 
II 

0,84 

0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86 

6,83 

Ulangan 
III 0,84 0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86 

6,83 

B Total 
0,84 0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86 

20,5 

Rata-
rata 

0,84 0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86  

A Total  10,24     10,26  20,51 

 

SK Db JK KT Fhitung 
F tabel 

5% 
Nota 

si 

Perlakuan 
7 0,007 0,0001049 400,14 2,66 * 

Jenis 
Kombinasi 

Pendahuluan 
Bahan (J) 1 0,000018 0,0000175 66,81 4,49 * 

W dalam J1 
3 0,000347 0,0001158 441,97 3,24 * 

W dalam J2 3 0,000369 0,0001230 469,42 3,24 * 

Galat 16 0,000004 0,0000003  
  

Total 23 0,000738   
  Keterangan : tanda (*) menunjukkan adanya beda nyata 
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Lanjutan 

 
Total = (0,8458)2 + (0,8454)2 . . . . (0,8548)2 + (0,8536)2 – 

((10,2423 +10,2628)2 / 24)  = 0,000738 
Perlakuan = ((2,5374)2 + (2,5792)2 . . . . (2,5709)2 + (2,8543)2 /3) 

– ((10,2423 +10,2628)2 / 24  
= 0,0007 

Jenis Perlakuan (J) = (10,26282 + 10,24232 / 12)  – ((10,2423 
+10,2628)2 / 24) 

= 0,000018 
W dalam J1 = ((2,5336)2 + (2,5748)2 . . . . (2,5630)2 /3) – 

(10,2423 2 /12)  = 0,000347 
W dalam J2 = ((2,5374)2 + (2,5792)2 . . . . (2,5758)2 /3) – 

(10,26282 /12) = 0,000369 
Galat = 0,000738 – (0,000018 + 0,000347 + 0,000369) 

= 0,000004 

BNT  = t 0,05  
√         

   
⁄  

= 2,120 √            
   

⁄ = 0, 00004 
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Lanjutan 

 

Uji BNT Tanpa Pengeringan / Daun Segar 

 

J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 BNT 
5% 

 

0,8445 0,8543 0,8570 0,8583 

0,8445 0,0000 0,0098 0,0125 0,0138 

0,0004 

0,8543 

 
0,0000 0,0027 0,0040 

0,8570 

  
0,0000 0,0013 

0,8583 

   
0,0000 

 

a b c d 

 

Uji BNT Dengan Pengeringan / Daun Kering 

 

J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 BNT 
5% 

 

0,8458 0,8568 0,8586 0,8597 

0,8458 0,0000 0,0020 0,0038 0,0049 

0,0004 

0,8568 

 
0,0000 0,0018 0,0029 

0,8586 

  
0,0000 0,0011 

0,8597 

   
0,0000 

 

p q r s 
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Lampiran 7. Analisis Pemilihan Alternatif Terbaik dengan Multiple Attribute 
 

Keterangan untuk nilai parameter ideal : 

No. Parameter Keterangan 

1. Rendemen Maksimum 

2. Indeks Bias Maksimum 

3. Berat Jenis Maksimum 

 
 

Nilai Ideal Parameter 

No. Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1. Rendemen 0,70 0,92 0,73 0,67 0,55 0,59 0,51 0,42 

2. Indeks Bias 1,439 1,446 1,448 1,443 1,432 1,451 1,447 1,452 

3. Berat Jenis 0,8445 0,8583 0,8570 0,8543 0,8458 0,8597 0,8568 0,8586 

Keterangan: Nilai yang bercetak tebal menunjukkan nilai parameter yang diharapkan sesuai dengan 
parameter ideal. 
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Lanjutan 

Jarak Kerapatan 

Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

λ=1/3 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 

Derajat Kerapatan 

No. Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1. Rendemen 0,7609 1,0000 0,7935 0,7283 0,9189 1,0000 0,8716 0,7162 

2. Indeks Bias 0,9938 0,9986 1,0000 0,9896 0,9862 0,9993 0,9966 1,0000 

3. Berat Jenis 0,9839 1,0000 0,9985 0,9953 0,9838 1,0000 0,9966 0,9987 
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Lanjutan 

 

No. Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1. Rendemen 0,2536 0,3333 0,2645 0,2428 0,3107 0,3333 2,2881 0,2373 

2. Indeks Bias 0,3313 0,3329 0,3333 0,3299 0,3287 0,3331 0,3322 0,3333 

3. Berat Jenis 0,3280 0,3333 0,3328 0,3318 0,3279 0,3333 0,3322 0,3329 

 Jumlah 0,9129 0,9995 0,9307 0,9044 0,9674 0,9998 0,9525 0,9035 

 L1 0,0871 0,0005 0,0693 0,0956 0,0326 0,0002 0,0475 0,0965 
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Lanjutan 

 

No Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1. Rendemen 0,0543 0,0000 0,0505 0,0579 0,0289 0,0000 0,0409 0,0596 

2. Indeks Bias 0,0088 0,0041 0,0000 0,0008 0,0130 0,0029 0,0065 0,0000 

3. Berat Jenis 0,0141 0,0000 0,0043 0,0076 0,0141 0,0000 0,0065 0,0040 

 L2 0,0772 0,0041 0,0548 0,0663 0,0561 0,0029 0,0539 0,0636 

 
 

No Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1. Rendemen 0,0797 0,0000 0,0688 0,0906 0,0226 0,0000 0,0452 0,0960 

2. Indeks Bias 0,0021 0,0005 0,0000 0,0035 0,0046 0,0002 0,0011 0,0000 

3. Berat Jenis 0,0054 0,0000 0,0005 0,0016 0,0054 0,0000 0,0011 0,0004 

 L∞ 0,0871 0,0005 0,0693 0,0956 0,0326 0,0002 0,0475 0,0965 
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Lanjutan 

No Parameter J1W1 J1W2 J1W3 J1W4 J2W5 J2W6 J2W7 J2W8 

1 L1 0,0871 0,0005 0,0693 0,0956 0,0326 0,0002 0,0475 0,0965 

2 L2 0,0772 0,0041 0,0548 0,0663 0,0561 0,0029 0,0539 0,0636 

3 L∞ 0,0871 0,0005 0,0693 
 

0,0956 0,0326 0,0002 0,0475 0,0965 

 Jumlah  0,2514 0,0051 0,1934 0,2575 0,1213 0,0033 0,1489 0,2566 

 

Perlakuan 
Terbaik  *    *   

 
Keterangan: Nilai dengan jumlah bertanda (*) merupakan jumlah L1, L2 dan L∞ terkecil yang 

menunjukkan perlakuan terbaik. 
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Lampiran 8. Hasil Analisa Kandungan/Zat Aktif Minyak 
Atsiri Daun Jeruk Purut (GC-MS) 

Minyak Atsiri Kontrol Tanpa Pengeringan (Daun Segar) 
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Perlakuan Terbaik Tanpa Pengeringan Awal (Daun Segar) 
dengan Lama Waktu Pulsed Electric Field 15 Detik (J1W2) 
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Minyak Atsiri Kontrol Dengan Pengeringan (Daun Kering) 
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Perlakuan Terbaik pada Pengeringan Awal (Daun Kering) 
dengan Lama Waktu Pulsed Electric Field 10 Detik (J2W6) 
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Lampiran 9. Dokumentasi Proses Ekstraksi Minyak Atsiri 
Daun Jeruk Purut dengan Metode Destilasi Aid 
dan Uap 

1. Tanpa pengeringan awal (Daun Segar) 

                                   

    Daun jeruk purut segar                 proses penimbangan                  
  (masing-masing 100 gram) 
 
 
 

                            
Proses PEF    Daun jeruk purut siap    

diperlakuan PEF 
 
 
 

           
                                              
       Proses destilasi                  Minyak atsiri daun jeruk purut 
 
 
 

Daun Segar 
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2. Dengan pengeringan awal (Daun Kering) 
 

                                   
 Proses pengeringan                        proses penimbangan      
  daun jeruk purut                         (masing-masing 100 gram) 
 

 

                                 
        Proses PEF         Daun jeruk purut kering siap  
        diperlakuan PEF 

 
 
 

                                       
         Proses destilasi                     Minyak atsiri daun jeruk purut 
 
 

 

Daun Kering 


