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Arul Pradana Aldi. 105100301111063. Ekstraksi Minyak Melati 
(Jasminum Sambac) Dengan Metode Maserasi (Kajian Lama PEF 
(Pulsed Electric Field) dan Lama Perendaman n-heksan). SKRIPSI.  
PEMBIMBING I: Dr.Ir.Maimunah Hindun Pulungan,MS  
PEMBIMBING II: Arie Febrianto Mulyadi, STP,MP. 

RINGKASAN 
Bunga melati mengandung bau wangi yang banyak di 

manfaatkan untuk dijadikan minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak 
yang mudah menguap dan terkandung di dalam tanaman salah satunya 
bunga melati. Minyak atsiri bunga melati dapat diperoleh dengan cara 
diekstraksi dengan metode maserasi. Metode ini memiliki kelemahan 
yaitu kualitas dan rendemen yang dihasilkan rendah. Oleh karena itu 
diperlukan perlakuan pendahuluan yang mempermudah proses ini 
sehingga dapat memperbaiki kualitas dan rendemen ekstrak minyak 
atsiri. Perlakuan pendahuluan yang dimaksud adalah PEF (Pulsed 
Electric Field). 

Pulsed Electric Field (PEF) umumnya dipahami sebagai metode 
yang cepat, non-termal, dan sangat efektif untuk ekstraksi senyawa 
intraseluler. Perlakuan ini melibatkan penggunaan listrik tegangan tinggi 
dari beberapa mikrodetik ke dalam produk pangan yang ditempatkan 
atau lewat di antara dua elektroda. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
kombinasi yang tepat antara lama PEF dan lama perendaman n-heksan 
untuk meningkatkan rendemen dan kualitas minyak atsiri melati. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 
2 faktor, yaitu lama PEF (5, 10, dan 15 detik), dan lama perendaman n-
heksan (2 dan 4 jam) masing-masing diulang sebanyak 3 kali sehingga 
didapatkan total perlakuan sebanyak 18 satuan percobaan. Dari 18 
perlakuan tersebut akan diuji rendemen, berat jenis dan indeks bias. 
Data di olah menggunakan analisis ragam serta diuji menggunakan 
DMRT (Duncan Multiple Range Test). Perlakuan terbaik dipilih 
berdasarkan rendemen, berat jenis dan indeks bias tertinggi, serta di uji 
dengan GC-MS untuk mengetahui kandungan minyak atsiri melati. 

Perlakuan terbaik diperoleh dari kombinasi lama PEF 15 detik 
dengan lama perendaman n-heksan 4 jam, memiliki karakteristik berupa 
rendemen sebesar 0,550%, indeks bias sebesar 1,490, dan berat jenis 
0.870, dengan kandungan Benzyl acetate sebesar 1,796%, linalool 
sebesar 3,609%, cis-3-hexenly benzoate sebesar 1,287%, methyl 
palmitate sebesar 0,574%, farnesense sebesar 5,017%. total wax 
didapatkan 41,779%, komponen lain sebesar 45,932%, serta perlu 
adanya perbandingan hasil dengan metode enfluerasi untuk mengetahui 
perbandingan hasilnya, sehingga dapat diketahui penerapan metode 
mana yang lebih optimum. 
Kata Kunci : Ekstraksi, Melati, PEF 
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Arul Pradana Aldi. 105100301111063. Oil Extraction Jasmine 
(Jasminum Sambac) Maceration Method (Study Time PEF 
(Pulsed Electric Field) and long immersion n-hexane). Minor 
Thesis.  
Supervisor : Dr.Ir.Maimunah Hind Pulungan, MS  
Co-Supervisor : Arie Febrianto Mulyadi, STP , MP 

SUMMARY 

Contains fragrance of jasmine flowers are much in use to be 
made of essential oils. Essential oils are volatile oils and contained in 
one of the jasmine plant. Jasmine essential oil can be obtained by 
extracted by maceration method. This method has the disadvantage 
that the quality and yield of the resulting low. Therefore, it is 
necessary pretreatment that simplify this process so as to improve 
the quality and yield of essential oil extracts. Pretreatment in 
question is PEF (Pulsed Electric Field). 

Pulsed Electric Field (PEF) is generally understood as a 
method of rapid, non-thermal, and is very effective for the extraction 
of intracellular compounds. This treatment involves the use of high 
voltage power from a few microseconds to the food product is placed 
or passed between two electrodes. The research objective was to 
determine the right combination of long soaking time PEF and n-
hexane to improve the yield and quality of essential oil of jasmine. 

This study used a randomized block design with two factors, 
namely long PEF (5, 10, and 15 seconds), and long immersion n-
hexane (2 and 4 hours) each repeated 3 times to obtain a total of 18 
units in total treatment trial . Of the 18 treatments will be tested yield, 
density and refractive index. The data if using analysis of variance 
and tested using DMRT (Duncan Multiple Range Test). The best 
treatment is selected based on yield, density and refractive index of 
the highest, as well as tested by GC-MS to determine the content of 
essential oil of jasmine. 

The best treatment is obtained from the combination of PEF 
long soaking time of 15 seconds with n-hexane 4 hours, has the 
characteristics of a yield of 0.550%, the refractive index of 1.490, and 
a specific gravity of 0.870, with Benzyl acetate content of 1.796%, 
amounting to 3.609% linalool, cis -3-hexenly benzoate at 1.287%, 
0.574% of methyl palmitate, farnesense amounted to 5.017%. Total 
wax obtained 41.779%, 45.932% of other components of, and the 
need for a comparison of results with enfluerasi method to compare 
the results, so that the application can know which method is 
optimum. 
Keywords: Extraction, Jasmine, PEF 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu 

berbatang tegak yang hidup menahun. Adapun jenis melati yang 
banyak terdapat di Pulau Jawa antara lain Jasminum sambac 
(melati putih), Jasminum multiflorum (star jasmine) dan 
Jasminum officinale (melati gambir). Komponen melati adalah 
benzil asetat (65%), linalool (15,5%), linalool asetat (7,5%), benzil 
alkohol (6,0%), jasmone(3,0%), indole (2,5%), dan metil 
anthramilate (0,5%) (Sani, 2012). Benzil asetat inilah yang 
menyebabkan bunga melati mengeluarkan bau wangi dan 
banyak di manfaatkan untuk dijadikan minyak atsiri (Prabawati, 
2002). Tanaman melati terdapat hampir setiap daerah di 
Indonesia, terutama di Pulau Jawa, misalnya Pasuruan, 
Pamekasan, Banyumas, Purbalingga, Pemalang dan Tegal. 
Potensi melati di Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur di 
kabupaten Pasuruan tiap tahun menghasilkan 182,39 ton, 
sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal akan 
memberikan peluang usaha yang baik dalam bidang industri 
(Simbolon, 2007).  

Minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap dan 
terkandung di dalam tanaman salah satunya bunga melati, 
komoditi minyak atsiri adalah ekstrak alami dari jenis tumbuhan 
yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik 
bunga (Gunawan, 2009). Minyak atsiri digunakan dalam 
pembuatan parfum, kosmetika, sabun, detergen, flavor dalam 
makanan dan minuman dan aroma terapi. Indonesia juga 
mengimpor beberapa jenis minyak atsiri yang sebagian dapat 
dihasilkan di Indonesia. Kegiatan impor minyak atsiri bisa 
diturunkan dengan cara meningkatkan hasil dan kualitas minyak 
atsiri, untuk meningkatkan hasil dan kualitas tersebut diperlukan 
proses pengambilan minyak atsiri yang benar (Ketaren, 2005). 

Ekstraksi minyak atsiri dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, yaitu cara destilasi, enfleurasi dan maserasi. Pengambilan 
minyak atsiri yang terkandung dalam bunga melati tidak bisa 
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dilakukan dengan cara penyulingan/destilasi. Hal ini disebabkan 
oleh penyulingan dengan uap air atau air mendidih yang relatif 
lama cenderung merusak komponen minyak yang bertitik didih 
tinggi, khususnya yang larut dalam air tidak dapat diangkut oleh 
uap air sehingga rendemen minyak dan mutu yang dihasilkan 
lebih rendah (Melawati, 2006). 

Metode yang baik untuk memproduksi minyak atsiri bunga 
melati adalah sistem enfleurasi dan maserasi, namun sistem 
enfleurasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan 
prosesnya sulit dari pada proses maserasi, yang membutuhkan 
waktu yang relatif lebih singkat, tingkat kewangian seperti bunga 
aslinya, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan 
mudah diaplikasikan (Armando, 2009). 

Maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara 
mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan 
pelarut nonpolar yaitu n-heksan, selama periode waktu tertentu. 
n-heksan adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan 
rumus kimia C H  dan merupakan jenis pelarut organik. Fungsi 
dari n-heksan adalah untuk mengekstraksi lemak atau untuk 
melarutkan lemak, sehingga merubah warna dari kuning menjadi 
jernih. Efrina (2003), menyatakan bahwa proses ekstraksi 
dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi penguap 
pelarut mempunyai keunggulan yaitu minyak yang dihasilkan 
mempunyai bau yang mirip bau wangi alamiah bunga, proses 
ekstraksi cepat, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 
Heksana mempunyai sifat stabil dan bersifat mudah menguap, 
sehingga pelarut tersebut sangat baik digunakan dalam proses 
ekstraksi, khususnya untuk proses ekstraksi bunga. 
Menggunakan pelarut ini sangat menguntungkan, karena bersifat 
selektif dalam melarutkan zat (Hadi, 2012). 

Ekstraksi menggunakan metode maserasi dapat 
dipengaruhi beberapa hal seperti jenis pelarut, konsentrasi 
pelarut, dan lama ekstraksi (Cowan, 1999). Salah satu faktor 
berpengaruh penting dalam ekstraksi adalah lama perendaman 
bahan dengan pelarut. Lama perendaman menunjukkan jumlah 
dan mutu ekstrak yang dihasilkan. Waktu ekstraksi yang pendek 
akan memberikan hasil yang rendah sebab tidak semua 
komponen dapat diharapkan untuk terekstrak, sedangkan 
semakin lama waktu ekstraksi maka kesempatan untuk 
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bersentuhan semakin besar sehingga hasilnya juga bertambah 
(Suryandari, 1998). Kelemahan dari teknologi ektraksi dengan 
metode maserasi yaitu rendemen (yield) masih rendah, karena 
metode ini perlu perlakuan pendahuluan terlebih dahulu, untuk 
memecah membran sel penghasil minyak pada bahan dengan 
mencacah, hal ini akan menambah lama waktu pada proses 
tersebut. Berdasarkan masalah ini, diperlukan inovasi pre 
treatment yaitu kejutan listrik (Pulsed Electric Field)  sebelum 
perendaman untuk meningkatkan rendemen. 

Pulsed Electric Field (PEF) umumnya dipahami sebagai 
metode yang cepat, non-termal, dan sangat efektif untuk 
ekstraksi senyawa intraseluler. Perlakuan ini melibatkan 
penggunaan listrik tegangan tinggi dari beberapa mikrodetik ke 
dalam produk pangan yang ditempatkan atau lewat di antara dua 
elektroda. Penerapan medan listrik untuk jangka waktu pendek 
untuk beberapa ratus mikrodetik mampu merangsang 
permeabilitas sel membran melalui fenomena yang disebut 
"elektroporasi". Penerapan medan listrik eksternal ke sel telah 
terbukti menghasilkan pembentukan pori pada membran. 
Pembentukan pori adalah proses dinamis dan dapat reversibel 
atau ireversibel tergantung pada intensitas penerapan Pulsed 
Electric Field  (PEF) (Zderic, 2013). 

Menurut Nisa et al., (2013), menjelaskan bahwa 
perlakuan terbaik dengan kombinasi rasio bahan baku 1:2,5 (b/v) 
dan pelarut dengan voltase sebesar 20kV dapat mempengaruhi 
rendemen minyak atsiri melati yang dihasilkan. Penggunaan 
voltase yang terlalu besar juga bisa merusak membran sel yang 
ada di dalam melati. Menurut Gilliland dan Speck dalam 
Sitzmann (1990), bahwa pemberian tegangan tinggi dengan 
jumlah kejutan yang rendah memiliki kemampuan merusak 
membran sel yang lebih sedikit dibandingkan dengan tegangan 
lebih rendah dengan jumlah kejutan yang lebih banyak. 
Tegangan kecil dan waktu kejut listrik yang lebih lama akan 
mempengaruhi tingkat kerusakan membran sel, maka dari itu 
dilakukan perlakuan PEF untuk mengetahui pengaruh waktu 
kejut listrik terhadap hasil ekstraksi minyak atsiri bunga melati 
dengan waktu 5 detik, 10 detik dan 15 detik, dengan voltase yang 
lebih  kecil dari penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 1000V. 



4 

 

Untuk mendapatkan hasil minyak yang baik diperlukan 
lama PEF dan lama perendaman n-heksan yang tepat. Sehingga 
pada penelitian ini akan diuji pengaruh lama PEF dan lama 
perendaman n-heksan terhadap bunga melati pada proses 
ekstraksi untuk meningkatkan produksi minyak atsiri melati. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Berapa kombinasi yang tepat antara lama PEF dan lama 

perendaman n-heksan untuk meningkatkan rendemen dan 
kualitas minyak atsiri bunga melati? 
 

1.3 Tujuan 
1. Untuk mengetahui kombinasi yang tepat antara lama PEF dan 

lama perendaman n-heksan untuk meningkatkan rendemen 
dan kualitas minyak atsiri bunga melati. 

 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat untuk masyarakat yaitu pengetahuan tentang cara 

peningkatan proses ekstraksi minyak melati untuk 
menghasilkan minyak atsiri yang lebih baik . 

2. Manfaat untuk peneliti dan instansi yaitu pengetahuan 
mengenai peningkatan hasil maserasi minyak melati dengan 
menerapkan jenis perlakuan pendahuluan bahan dengan lama 
PEF (Pulsed Electric Field) yang tepat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Melati 

 Tanaman melati termasuk suku melati-melatian atau 
famili oleaceae. Tanaman melati yang kita kenal yakni famili 
Oleaceae, tumbuh lebih dari setahun (perennial), bersifat 
perdu dan merambat. Batangnya berkayu berbentuk bulat 
sampai segi empat, berbuku-buku, dan bercabang banyak 
seolah-olah merumpun. Daunnya berbentuk bulat telur (oval, 
elips) dan berwarna hijau mengilap. Bunga melati berbentuk 
terompet dengan warna bervariasi yakni putih, kuning cerah, 
dan merah muda, tergantung pada jenis atau spesiesnya. 
Melati yang bunganya berwarna putih antara lain melati hutan 
(J. multiflorum), melati putih (J. sambac), melati raja (J. rex), 
dan melati australia (J. simplicifolium). Ada melati berbunga 
kuning yaitu J. revolutum dan J. mensy, atau J. primulinum. 
Ada juga warna bunga merah muda dimiliki oleh melati hibrida 
hasil persilangan antara J. beeasi. (Simbolon, 2007).  

Melati merupakan salah satu komoditas bernilai 
ekonomi tinggi, kegunaannya tidak hanya sebagai tanaman 
hias pot dan taman, tetapi juga sebagai pengharum teh, bahan 
baku industri parfum, kosmetik, obat tradisional, bunga tabur 
pusara, penghias ruangan, dekorasi pelaminan, dan 
pelengkap dalam upacara adat (Suyanti, 2003). Potensi melati 
di Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur di kabupaten 
Pasuruan tiap tahun menghasilkan 182,39 ton (Simbolon, 
2007). Dalam pemasaranya dikenal ada 2 macam yaitu 
concrete dan absolute, minyak bunga melati dalam bentuk 
concrete  diekspor ke Singapura, Australia, Eropa, Timur 
Tengah, India, Cina, Thailand (Endang, 2006).  

 
2.2 Minyak Atsiri 

 Minyak atsiri didefinisikan sebagai produk hasil 
penyulingan dengan uap dari bagian-bagian suatu tumbuhan. 
Minyak atsiri dapat mengandung puluhan atau ratusan bahan 
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campuran yang mudah menguap (volatile) dan bahan 
campuran yang tidak mudah menguap (non-volatile), yang 
merupakan penyebab karakteristik aroma dan rasanya. 
Minyak atsiri biasanya digunakan sebagai salah satu 
campuran pada bahan baku pada industri kosmetik, sabun 
dan deterjen, farmasi, produk makanan dan minuman dan 
masih banyak produk lainnya. Minyak atsiri digunakan sebagai 
pengikat aroma pada industri kosmetik dan farmasi serta 
sebagai pemberi rasa pada industri makanan. Walaupun 
minyak atsiri mengandung banyak bahan kimia yang berbeda, 
akan tetapi rasa atau aroma intinya masih dapat ditambahkan 
oleh satu sampai lima bahan campuran lain yang berbeda 
(Nugraha, 2008).  
 Dengan kemajuan teknologi di bidang minyak atsiri, 
maka usaha penggalian sumber-sumber minyak atsiri dan 
pendayagunaannya dalam kehidupan manusia semakin 
meningkat. Minyak atsiri banyak digunakan sebagai obat-
obatan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebagian besar 
minyak atsiri diambil dari berbagai jenis tanaman penghasil 
minyak atsiri. Kriteria yang digunakan untuk menentukan mutu 
dan kemurnian dari minyak atsiri meliputi  warna, bau, dan 
indeks bias (Sipahelut, 2008). Menurut (Guenther, 1988) 
standar sifat fisiko kimia dari concrete  melati yaitu: 

- Indeks Bias : 1,482 - 1,495 
- Rendemen  : 0,103 – 0,191% 
- Berat Jenis : 0,929 – 0,955 
- Bilangan Asam : 9,8 – 12,6 
- Bilangan Ester : 68 - 105 

 
2.3 Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan sistem pembuatan minyak atsiri 
yang bahan bakunya memiliki rendemen kecil, rusak pada 
suhu tinggi dan rata-rata larut dalam air. Cara ekstraksi 
biasanya digunakan untuk bahan baku minyak atsiri berupa 
bunga. Cara ekstraksi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu 
ekstrak dengan pelarut menguap, ekstraksi dengan minyak 
dingin, dan ekstraksi dengan lemak panas. Ektraksi dengan 
minyak atsiri secara komersial umumnya dilakukan dengan 
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pelarut menguap. Prinsip metode ekstraksi dengan pelarut 
menguap adalah minyak atsiri di dalam bahan pelarut organik 
yang mudah menguap (Rusli, 2010). Aplikasi ekstraksi pada 
pembuatan pure plant oil (PPO) dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu proses ekstraksi secara mekanis dan proses 
ekstraksi dengan memanfaatkan bahan pelarut. Proses 
ekstraksi secara mekanis banyak digunakan terutama untuk 
memperoleh minyak dari biji yang mengandung minyak. Selain 
mudah di aplikasikan proses ekstraksi ini murah dan cepat 
dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan bahan pelarut 
(Hambali, 2007). Ekstraksi minyak atsiri dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, yaitu cara destilasi, enfluerasi dan 
maserasi. 

 2.3.1 Destilasi 

 Destilasi adalah pemisahan komponen-komponen 
suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan 
perbedaan titip uapnya (Tuhana, 2007). Menurut Adhari 
(2009), rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk sekali destilasi 
adalah 2 sampai 6 jam. Menurut Sagala (2009), waktu 
destilasi yang pendek akan menghasilkan mutu minyak yang 
rendah karena masih banyak senyawa minyak yang masih 
belum terbebaskan dari bahan, sebaliknya waktu destilasi 
yang lama dapat menyebabkan kerusakan minyak. 

 2.3.2 Enfleurasi 

 Teknik enfleurasi merupakan salah satu cara 
pengambilan minyak atsiri bunga dari lemak sebagai 
absorben, yang telah jenuh dengan aroma wangi bunga, 
dimana proses penyerapan aroma oleh lemak terjadi dalam 
keadaan tanpa pemanasan. Metode ini sudah sejak lama 
digunakan di wilayah Perancis Selatan, yang sangat terkenal 
dengan kualitas parfumnya. Penggunaan teknik enfleurasi 
pada pembuatan minyak melati dilaporkan dapat 
meningkatkan rendemen minyak hingga 4-5 kali lebih besar 
bila dibandingkan dengan penyulingan (Yulianingsih, 2007). 
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2.3.3 Maserasi 

 Metode pembuatan minyak dengan lemak panas 
(Maserasi) tidak berbeda jauh dengan metode lemak dingin. 
Bahan dan peralatan yang digunakan pun tidak jauh berbeda. 
Perbedaanya hanya terletak pada bagian awal proses, yaitu 
menggunakan lemak panas (Armando, 2009). Maserasi 
adalah mekanisme pelunakan jaringan oleh kondisi basah 
yang berkepanjangan. Jika kulit penuh air maka sel akan 
melemah dan epidermis menjadi mudah terkikis (Carpenito, 
2009).  

Pada metode maserasi, alat yang digunakan yaitu 
evaporator vakum. Selain itu dibutuhkan wadah berupa bak 
atau baskom untuk merendam bunga dalam lemak panas. 
Bahan yang diperlukan dalam metode maserasi yaitu lemak 
dan alkohol. Lemak digunakan sebagai adsorben, sedangkan 
alkohol digunakan untuk melarutkan lemak. Proses 
pembuatan minyak mula-mula pilih bunga yang bagus dengan 
tingkat ketuaan yang optimum, selanjutnya rendam bunga 
dalam lemak yang telah dipanasi sampai suhunya mencapai 
80ºC dan biarkan selama satu malam. Keesokan harinya 
tambahkan alkohol panas dalam lemak, lalu aduk dan saring 
untuk memisahkan bunganya, selanjutnya simpan campuran 
lemak dan alkohol dalam pendingin agar membeku sehingga 
mudah dipisah. Pemisahan dilakukan dengan penyaringan 
sampai benar-benar bebas dari lemak. Larutan yang bebas 
dari lemak tersebut selanjutnya dievaporasi pada kondisi 
vakum (Armando, 2009). Maserasi pada umumnya 
menggunakan pelarut seperti alkohol atau n-heksan, Secara 
umum alkohol merupakan pelarut yang banyak digunakan 
dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena 
dapat melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder, tetapi 
pewarna dari bahan tersebut bisa bercampur dengan minyak 
yang nanti akan di ambil pada saat proses maserasi 
(Koensoemardiyah, 2013) 
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2.4 n-Heksan 

 n-Heksan adalah merupakan jenis palarut organik. 
Banyak digunakan sebagai pelarut dalam ekstraski minyak 
dan lemak untuk makanan, meskipun terdapat upaya untuk 
menemukan kombinasi pelarut lainya, n-heksan dianggap 
sebagai pelarut terbaik karena tidak mengubah warna asli 
minyak selama proses dan tidak mengeluarkan zat pahit atau 
mengganggu (misal laksatif) zat lain selama proses tersebut 
(Swedish Chemical Agency, 2013). Heksan yang digunakan 
dalam penelitian Suyanti dkk, (2005) menghasilkan absolute 
terbaik yang diperoleh sebesar 0,19%, bunga yang diekstrak 
menggunakan ekstraktor tertutup.  

2.5 Perlakuan Pendahuluan Sebelum Proses Maserasi 

 Bunga Melati mempunyai lapisan luar yang tebal 
sehingga sukar di tembus oleh uap air. Bila bunga melati 
disuling makan kurang banyak minyak atsiri yang dihasilkan 
dan tentu membutuhkan waktu yang lama, semula minyak 
atsiri melati diambil dari bunganya dengan cara enfleurasi, 
tetapi cara ini sukar diterapkan sekarang karena 
membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Pada modifikasi 
metode pendahuluan, bunga melati tersebut dihancurkan 
terlebih dahulu sehingga minyak atsiri terbebas keluar dan 
dapat kontak dengan uap air yang membawanya menguap 
keluar (Koensoemardiyah, 2013). 

2.6 Pulsed Electric Field (PEF) 

 Pulsed Electric Field (PEF) perlakuan proses teknologi 
canggih pengolahan makanan untuk ekstraksi bahan biologi. 
PEF menunjukkan potensi besar karena kemampuannya 
untuk mempertahankan nilai gizi. Sensorik selama proses  
PEF, tegangan DC diterapkan secara berkala sebagai jumlah 
pulsa pendek, masing-masing dengan durasi beberapa 
mikrodetik. Dengan kekuatan medan listrik yang cukup tinggi, 
penggunaan PEF menyebabkan kerusakan membran dalam 
sel yaitu elektroporasi, dan akibatnya mempercepat tingkat 
pemindahan air dan meningkatkan hasil ekstraksi dari dalam 
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jaringan (Asavasanti, 2012). PEF merupakan metode 
pemrosesan yang dapat digunakan pada teknologi 
pengolahan makanan, penggunaan PEF pada makanan dapat 
menonaktifkan mikroorganisme dan enzim hanya dengan 
suhu rendah dengan waktu yang singkat sehingga energi 
selama pemanasan dapat diminimalkan (Aguilar, 2002). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Menurut Hoirun Nisa (2013) melakukan penelitian 
tentang “Ekstraksi Melati Putih Menggunakan Teknologi 
Kejut Listrik (Kajian Rasio Bahan Baku dan Pelarut Lama 
Kejut Listrik)” dengan lama waktu 3, 5, 7 detik, untuk 
masing-masing perlakuan rendemen yang dihasilkan sebesar 
3 detik sebesar 0,98%, 5 detik sebesar 1,70 %, 7 detik 
sebesar 2,57%, berdasarkan data tersebut rerata rendemen 
minyak melati akan meningkat dengan bertambahnya lama 
kejutan listrik sebagai perlakuan pendahuluan untuk merusak 
ketahanan sel.  

Menurut Prabawati, S (2002) melakuan penelitian 
tentang “Perbaikan cara ekstraksi untuk meningkatkan 
rendemen dan mutu minyak melati”, menyatakan bahwa 
minyak melati yang dihasilkan dari ekstraksi dengan 
perbandingan bunga dan pelarut 1 : 2 mengandung komponen 
minyak atsiri yang tinggi, rendemen absolute 0,13%, indeks 
bias 1,44. Minyak melati mengandung benzil ester dari asam 
asetat asam format dan asam propionat, linalool dan esternya, 
metil anthranilat, benzil alkohol, geraniol dan paracrenol. 
Melati kaca piring (cape jasmin) mempunyai bau wangi seperti 
minyak melati. 
 Menurut Janozit  dkk (2010), melakuan penelitian 
tentang “Microscopic Visualization of Pulsed Electrid Field 
Induced Changes on Plant Cellular Level”, perlakuan 
dengan PEF (Pulsed Electric Field) dapat meningkatkan 
produksi metabolit sekunder yang berhubungan dengan 
pengaturan pertahanan hidup sel. Akibat medan listrik, 
akumulasi daya tarik menarik pada partikel bermuatan pada 
membran sel yang tidak konduktif terjadi sehingga 
menyebabkan pengurangan ketebalan membran.   
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2.8 Hipotesa 

 Diduga bahwa kombinasi waktu PEF (Pulsed Electric 
Field) dan lama perendaman n-heksan yang tepat pada 
perlakuan pendahuluan berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas fisik maupun kimia dari minyak atsiri melati yang 
dihasilkan. 
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BAB 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 ULP–FMIPA, Universitas Airlangga Surabaya. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai 
Agustus 2014. 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri 
melati adalah perangkat generator PEF (Pulsed Electric Field), 
Rotary evaporator, labu erlenmayer. Alat yang digunakan 
untuk menganalisa adalah gelas ukur, timbangan digital, gelas 
ukur, refraktometer, dan perangkat peralatan GC-MS (Gas 
Chromatography-Mass Spectometry).  

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan untuk ekstraski melati 
yaitu bunga melati, dan pelarut n-heksan. Bahan yang 
digunakan untuk analisis indeks bias adalah alkohol. 

3.3 Batasan Masalah  

1. Penelitian dilakukan  pada skala laboratorium  

2. Besar tegangan yang digunakan yaitu 1000V, frekuensi 
1000Hz, dan jarak anoda-katoda sebesar 15cm. 

3. Suhu tidak di kontrol. 
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3.4 Prosedur Penelitian  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Identifikasi masalah  

Melati adalah salah satu bunga yang dikembangkan di 
Indonesia yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Turen 
kabupaten Malang, Bangil kabupaten Pasuruan dan Burneh 
kabupaten Bangkalan merupakan sentra melati di Jawa Timur. 
Produksi bunga melati di kabupaten Pasuruan dan kabupaten 
Bangkalan tiap tahun rata-rata menghasilkan 182,39 ton, 
dengan rata-rata produktivitas sebulan 27,85 kg/ha (Simbolon, 
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Penelitian Pendahuluan 

Penentuan Rancangan Percobaan 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan 
data 

Pengolahan dan Analisa Data 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Analisa Kandungan Minyak Atsiri 

Hasil dan Pembahasan  

Kesimpulan 
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2007). Minyak melati dapat diperoleh dengan cara 
menggunakan pelarut atau maserasi, kelebihan dari metode 
ini mudah di terapkan dan pelarut dapat diperoleh kembali dari 
rangkaian proses. Hasil ekstraksi bunga melati (Sani, 2012) 
dengan metode maserasi menggunakan pelarut n-heksan bisa 
menghasilkan rendemen sebesar 0,32%. Menurut (Prabawati, 
2002) kandungan utama dari bunga melati adalah benzil 
asetat yang bisa dijadikan minyak atsiri yaitu sebesar 0,65%, 
dari hasil tersebut prosentase yang dihasilkan masing cukup 
rendah, oleh karena itu perlu dilakukan perlakuan 
pendahuluan untuk memaksimalkan proses ekstraksi dan 
menghasilkan rendemen minyak melati 0,65%. Perlakuan 
pendahuluan yang diterapkan adalah PEF (Pulsed Electric 
Field).  

3.4.2 Studi Pustaka 

  Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 
berbagai informasi untuk literatur baik dari jurnal, buku 
maupun media internet yang berguna bagi penelitian. 
Informasi dan data yang dikumpulkan mengenai informasi  
tentang minyak atsiri melati, maserasi, dan generator PEF 
(Pulsed Electric Field), pengujian  dan analisisnya. 

3.4.3 Penelitian Pendahuluan 

  Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan 
faktor apa yang akan diteliti, seperti lama perendaman n-
heksan, dan lama PEF (Pulsed Electric Field), setelah 
menentukan faktor yang diteliti maka selanjutnya yaitu 
menentukan level faktor yang akan diteliti. Penelitian 
pendahuluan juga berguna untuk mengetahui keberhasilan 
pembuatan minyak atsiri sesuai faktor yang ditentukan. 

3.4.4 Penentuan Rancangan Percobaan 

  Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor I (lama PEF) terdiri 
dari 3 level (5, 10, 15 detik), Faktor II (lama perendaman n-
heksan) terdiri dari 2 level (2 dan 4 jam).  sehingga diperoleh 6 
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kombinasi perlakuan masing-masing di ulang sebanyak 3 kali 
dan total rancangan percobaan sebanyak 18 kali. Kombinasi 
perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada Tabel 3.1.  

Faktor I : Lama PEF    
W1 : PEF 5 detik 
W2 : PEF 10 detik 
W3       : PEF 15 detik 
 

Faktor  II : Lama Perendaman n-heksan 
L1  : 2 jam   
L2  : 4 jam 
 

3.1 Tabel Kombinasi Perlakuan Penelitian  

 Lama Perendaman n-heksan 
Lama PEF L1 L2 
W1 W1L1 W1L2 
W2 
W3 

W2L1 
W3L1 

W2L2 
W3L2 

 

Keterangan: 
W1L1 : Lama PEF 5 detik dengan lama Perendaman n-
heksan  2 jam 
W2L1  : Lama PEF 10 detik  dengan lama Perendaman n-
heksan 2 jam 
W3L1 : Lama PEF 15 detik dengan lama Perendaman n-
heksan 2 jam 
W1L2 : Lama PEF 5 detik dengan lama Perendaman n-
heksan 4 jam 
W2L2 : Lama PEF 10 detik dengan lama Perendaman n-
heksan 4 jam 
W3L2 : Lama PEF 15 detik dengan lama Perendaman n-
heksan 4 jam 
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3.4.5 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan 2 tahap, yaitu penelitian 
pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan 
dilakukan untuk menentukan faktor apa yang akan diteliti, 
kemudian penelitian utama yaitu perlakuan ekstraksi dan uji 
minyak atsiri. Tahapan pelaksanaan penelitian sebagai 
berikut: 

1. Bunga melati yang masih kuncup disortasi untuk 
menghilangkan yang tidak segar atau berwarna coklat, 
dan daun yang tidak diperlukan. 

2. Bunga melati dikeringkan dalam suhu ruang sampai 
menjelang mekar dan mengurangi air yang ikut dalam 
bunga tersebut,  

3. Bunga melati ditimbang sebesar 300 gram dan 
dibungkus dengan plastik untuk mempermudah 
memasukan melati ke dalam Chamber PEF. 

4. Proses Ekstraksi dengan pre-treatment kejut listrik 
dengan tegangan 1000V dengan frekuensi 1000Hz, 
dengan waktu PEF yang digunakan yaitu 5,10,15 detik 
dengan jarak katoda dan anoda sebesar 15cm. 

5. Bunga melati yang sudah di PEF direndam dengan 
menggunakan pelarut n-heksan rasio (1:2), dengan 2 
perlakuan yaitu direndam selama 2 jam dan 4 jam, di 
dalam labu Erlenmeyer yang telah ditutup aluminium 
foil. 

6. Disaring dan diperas menggunakan kain saring dilipat 
2 lipatan untuk mendapatkan ekstrak (larutan minyak 
dan pelarut n heksan) 

7. Filtrat hasil penyaringan dipekatkan menggunakan 
rotary evaporator dengan suhu 35ºC, selama 30-35 
menit sehingga diperoleh concrete   yang nanti akan di 
analisis (rendemen, indeks bias, berat jenis) 

  Diagram alir pembuatan minyak atsiri concrete bunga 
melati dengan perlakuan pendahuluan PEF (Pulsed Electric 
Field) dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Ektrasi Minyak Atsiri 

Melati  

Disortasi dan dikeringkan 
dg suhu ruang 

Ditimbang  
(300 gram) 

Melati dimasukan ke dalam chamber PEF dan dikejut 
listrik dengan Tegangan 1000V dan Frekuensi 1000Hz, 
dengan jarak anoda-katoda 15cm. Waktu PEF selama 
5,10,15 detik 

Direndam dengan pelarut n-heksan 
selama 2 dan 4 jam ditutup dengan 
aluminium foil. 

 

Disaring dan diperas dengan 
kain saring 2 lipatan 

Campuran minyak dan 
pelarut n-heksan 

Dipisahkan dengan menggunakan 
rotary evaporator, 35ºC dengan 
waktu 30-35 menit, 550mmHg  

Bunga Melati 

Ranting, 
daun. 
 

n-heksan 
 

1. Uji Rendemen 
2. Uji Indeks bias 
3. Uji Berat Jenis 

 

Melati 
 

Concrete 

Uji GC-MS 

Hasil 

Hasil Terbaik 

Rasio bahan 
berbanding  
pelarut heksana 
(1:2) b/v 
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Berikut ini bagian dari alat PEF (Pulsed Electric Field): 

 

Gambar 3.3. Alat PEF (Pulsed Electric Field)  
 
Keterangan: 

1. = Tombol frekuensi : Untuk menghidupkan panel 
kontrol frekuensi. 

2. = Tombol frekuensi : Untuk menghidupkan panel 
kontrol frekuensi. 

3. = Menghidupkan alat  : untuk menghidupkan alat PEF 
4. = Mematikan alat  : untuk mematikan  alat PEF 
5. = Tombol penambah  waktu  : untuk menambah lama 

waktu kejut PEF 
6. = Tombol pengurang waktu : untuk mengurangi lama 

waktu kejut PEF 
7. = Menjalankan perintah : untuk menjalankan alat PEF 
8. = Layar frekuensi : mengetahui besar frekuensi yang 

digunakan 
9. = Layar voltase : mengetahui besar voltase yang 

digunakan 
10 = Chamber PEF : untuk tempat sampel dan menambah 

atau pengatur  jarak anoda-katoda 
  

101w
1 11w

1 

2w1 3w1 4w1 5w1 6w1 7w1 
8w1 

9w1 

9w1 
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Gambar 3.4  Alat Rotary Evaporator  
 
Keterangan: 
1. = Alat Vacum   : untuk menurunkan tekanan di alam   alat 
2. = Water Bath  : sebagai wadah air yang dipanaskan untuk 

labu alas yang berisi sampel 
3. = Labu alas bulat bahan dan pelarut : berfungsi sebagai 

wadah  bagi penampung pelarut dan sampel 
4. = Tombol Pengatur Suhu dan Rotasi : untuk menambah dan  

mengurangi suhu dan kecepatan rotasi 
5. = Labu alas bulat pelarut : sebagai wadah air yang 

dipanaskan untuk labu alas yang berisi sampel 
6. = Kondensor : sebagai pendingin yang mempercepat 

proses perubahan fasa, dari fasa gas ke fasa cair 
7. = Ujung rotor : berfungsi sebagai tempat labu alas bulat 

sampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2w1 

1w1 

3w1 

4w1 

7w1 6w1 

5w1 
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3.4.6 Pengujian  

 Pengujian yang digunakan meliputi analisa rendemen, 
indeks bias, dan berat jenis minyak atsiri. Tahapan masing-
masing pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.4.7 Pengolahan dan analisa data  

 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
analisis ragam atau ANOVA (Analysis of Variant). Apabila 
terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan dilakukan 
uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) dan bila tidak 
terdapat interaksi namun disalah satu perlakuan/faktor atau 
keduanya terdapat beda nyata, maka dilakukan uji BNT 
dengan taraf nyata 5%. 
. 

3.4.8 Pemilihan Perlakuan Terbaik  

 Untuk memilih perlakuan terbaik dari beberapa parameter 
menggunakan multiple atribut didasarkan pada SNI. Tahapan 
pemilihan perlakuan terbaik dengan menggunakan Multiple 
Atribut dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.4.9  Analisa Kandungan Minyak Atsiri 

Dari hasil pemilihan terbaik dilakukan analisa 
kandungan minyak atsiri melati. Untuk mengetahui kandungan 
minyak atsiri melati digunakan alat yaitu GC-MS (Gas 
Chromatography-Mass Spectometry). Tahapan analisa 
kandungan minyak atsiri melati dapat dilihat pada Lampiran 3.  

3.5. Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dan Perlakuan 
Kontrol 

 Hasil dari perlakuan terbaik yang sudah di uji dengan 
menggunakan GC-MS selanjutnya perlakuan terbaik 
dibandingkan dengan hasil perlakuan kontrol (tanpa PEF 
dengan lama perendaman n-heksan yang terbaik) 

 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1  Rendemen 

Rendemen minyak atsiri bunga melati dari hasil 
penelitian yang didapatkan berkisar antara 0,333% sampai 
0,550% (Lampiran 4). Hasil analisa ragam menunjukkan 
bahwa faktor waktu PEF dan lama maserasi memberikan 
pengaruh yang nyata pada α=5% terhadap peningkatan 
rendemen minyak atsiri bunga melati. Perhitungan analisis 
ragam untuk rendemen minyak atsiri bunga melati dapat 
dilihat pada dapat dilihat pada (Lampiran 5). Rerata rendemen 
minyak atsiri bunga melati (%) berdasarkan lama PEF dapat 
dilihat pada Tabel 4.1, lama perendaman n-heksan dilihat 
pada Tabel 4.2, sedangkan kombinasi perlakuan waktu PEF 
dan lama perendaman n-heksan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.1 Nilai Rerata Rendemen Minyak Atsiri Bunga Melati 
(%) Pada Berbagai Perlakuan Lama PEF (Detik) 

Perlakauan Rerata 
Rendemen (%) 

Notasi BNT 

Lama PEF 
(Detik) 

   

5 0.367 a  
10 0.403 b 0.020 
15  0.463 c  
Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata (α=0,05) 
 
 

Pada  Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rerata 
rendemen terendah diperoleh pada perlakuan lama PEF 5 
detik, sebesar 0,367, hasil tertinggi didapatkan pada perlakuan 
lama PEF 15 detik sebesar 0,463. Perlakuan lama PEF 15 
detik memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
perlakuan lama PEF 10 dan 5 detik. Dari hasil anailsa 
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keragaman didapatkan F-hitung sebesar 7,78. Menurut 
Angersbach (2000) perlakuan PEF dengan voltase 800 V/cm 
akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan 
sel di dalam struktur jaringan tanaman. Kerusakan sel tersebut 
akan mempermudah pelarut mengambil senyawa yang ada di 
dalam sel pada proses ekstraksi. 

Tabel 4.2 Nilai Rerata Rendemen Minyak Atsiri Bunga Melati 
(%) Pada Berbagai Perlakuan Lama Perendaman n-
heksan (jam) 

Perlakauan Rerata 
Rendemen (%) 

Notasi BNT 

Lama Perendaman 
n-heksan (Jam) 

   

2 0.359 a  
4 0.47 b 0.0054 
Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata (α=0,05) 
 

Pada  Tabel 4.2 dapat dilihat rerata rendemen 
terendah pada perlakuan lama perendaman n-heksan 2 jam 
sebesar 0,359, sedangkan rerata rendemen tertinggi pada 
perlakuan lama perendaman n-heksan 4 jam sebesar 0,47. 
Perlakuan lama perendaman n-heksan 4 jam memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap perlakuan lama 
perendaman n-heksan 2 jam. Dari hasil analisa keragaman 
didapatkan F-hitung sebesar 36,58. Menurut Suryandi (1998) 
waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang 
rendah sebab tidak semua komponen yang diharapkan 
terekstrak. Menurut Komara (1991) penambahan waktu 
ekstraksi akan memberikan hasil ekstrak yang lebih baik.  

 
 
 
 
 



25 

 

Tabel 4.3 Nilai Rerata Rendemen Minyak Atsiri Bunga Melati 
(%) Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan Lama PEF 
(Detik) dan Lama Perendaman n-heksan (Jam) 

Perlakuan Rerata Rendemen 
(%) Notasi Lama  PEF(Detik) Lama Perendaman n-heksan 

(jam) 
5 2 0,333 a 
10 2 0,367 a 
15 2 0,377 a 
5 4 0,420 a 
10 4 0,440 b 
15 4 0,550 c 

Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata (α=0,05) 

 
Pada Tabel 4.3. dapat dilihat bahwa hasil rendemen 

terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan lama PEF 5 
detik dan lama perendaman n-heksan 2 jam sebesar 0,333, 
sedangkan hasil rendemen tertinggi diperoleh sebesar 0,550 
dengan kombinasi perlakuan lama PEF 15 detik dan lama 
perendaman n-heksan 4 jam. Nilai tersebut berbeda nyata 
pada seluruh kombinasi perlakuan. Hasil perbandingan F-
hitung perlakuan lama perendaman n-heksan lebih besar di 
bandingkan perlakuan lama PEF, hal ini menunjukan bahwa 
lama perendaman n-heksan lebih berpengaruh terhadap hasil 
rendemen dari pada lama PEF. Menurut Janositz (2010), 
rusaknya bahan saat perlakuan PEF akan mempermudahkan 
keluarnya senyawa aktif dari dalam sel bahan ke pelarut di 
sekitarnya saat proses ekstraksi. Menurut Suryandari (1998) 
Waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang 
rendah sebab tidak semua komponen dapat diharapkan untuk 
terekstrak, sedangkan semakin lama waktu ekstraksi maka 
kesempatan untuk bersentuhan semakin besar sehingga hasil 
juga bertambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 
rerata rendemen minyak atsiri menggunakan perlakuan 
pendahuluan PEF dengan kombinasi lama PEF dan lama 
perendaman n-heksan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik Rendemen Minyak Atsiri Bunga Melati 

Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan Lama PEF 
dan Lama Perendaman n-heksan 

 
Dilihat dari Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pada 

perlakuan lama perendaman n-heksan 2 jam mengalami 
kenaikan di awali dengan hasil rerata rendemen yang 
terendah dengan lama PEF 5 detik, selanjutnya pada lama 
PEF 10 detik dan 15 detik nilai rerata rendemen mengalami 
peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Maka semakin lama 
PEF yang digunakan rerata rendemen yang dihasilkan 
semakin tinggi. Pada perlakuan lama perendaman n-heksan 4 
jam mengalami kenaikan dimulai dari hasil rerata rendemen 
terendah dengan lama PEF 5 detik, selanjutnya pada lama 
PEF 10 detik dan 15 detik nilai rerata rendemen mengalami 
peningkatan yang signifikan. Perlakuan kombinasi lama PEF 
15 detik dan lama perendaman n-heksan 4 jam menghasilkan 
rerata rendemen yang tertinggi.  

Rendemen minyak atsiri bunga melati meningkat, 
seiring bertambahnya lama PEF dan lama perendaman n-
heksan, semakin lama  PEF yang digunakan rendemen yang 
dihasilkan semakin besar, karena PEF berfungsi untuk 
merusak membran pada titik minyak yang berada pada sel 
melati dan mempermudah pelarut untuk masuk di dalam titik 
minyak pada saat proses maserasi sehingga semakin banyak 
kerusakan membran maka bahan terlarut atau minyak akan 
cepat terekstrak dan rendemen yang dihasilkan bisa 
meningkat. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan tanpa PEF 
dimana titik minyak pada sel melati masih memiliki membran 
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utuh sehingga membutuhkan waktu lebih untuk bisa 
mengekstrak minyak yang ada di dalam melati. Seperti yang 
dijelaskan oleh Donsi et al. (2010), fase dari elektroporasi 
membran sel yaitu adanya penambahan muatan dan 
polarisasi membran sel. Fase selanjutnya yaitu pembentukan 
pori tergantung pada aplikasi medan listrik yang diterapkan. 
Jika nilai kekuatan medan listrik dilampaui maka potensi 
transmembrane yang kritis dapat dilakukan pembentukan pori 
untuk membran sel. Kerusakan struktur jaringan tanpa 
perlakuan PEF dan akibat perlakuan PEF dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
 

PEF dan akibat perlakuan PEF dapat dilihat pada Gambar 4 
dan Gambar.5. 

 

 
 
Gambar 4.2 Struktur Jaringan Bunga Melati Tanpa Perlakuan PEF  

(1000x). 
  

 
 

Gambar 5. Struktur Jaringan Bunga Melati Perlakuan PEF dengan 
Besar Tegangan 1000 volt, Jarak Katoda Anoda 15 cm, 
lama PEF 15 detik (1000x). 

 

Titik 
minyak 

Titik minyak 
pecah 
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Pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 terlihat adanya 
perbedaan struktur jaringan sel bunga melati tanpa perlakuan 
PEF dan dengan perlakuan PEF 1000 volt dan lama PEF 15 
detik. Hal ini dikarenakan terdapat perlakuan penerapan PEF 
yang mampu merusak ketahanan membran sel. Menurut 
Gould (1995), menyatakan bahwa kejutan listrik dengan 
tegangan tinggi menyebabkan terjadinya modifikasi 
permukaan sel, dimana pengamatan dengan mikroskop 
elektron menemukan adanya lubang pada dinding sel, 
sedangkan sel yang tidak dialiri listrik tidak ditemui hal ini. 

Begitu pula dengan lama perendaman n-heksan, 
semakin lama waktu perendaman menyebabkan kontak 
permukaan bahan baku dengan pelarut semakin intens, 
sehingga pelarut bisa mengekstrak bahan terlarut atau minyak 
yang ada di dalam bahan secara maksimal dan bisa 
meningkatkan jumlah rendemen. Hal ini seperti yang 
dijelaskan oleh Suyanti dkk (2005), lama waktu ekstraksi 
terkait dengan kontak atau difusi antara larutan pengekstrak 
dengan bahan baku. Semakin lama kontak pelarut dan bahan 
tersebut akan diperoleh rendemen yang semakin banyak. 
Wibowo dan Sudi (2004) menegaskan bahwa lamanya waktu 
proses ekstraksi sangat berpengaruh terhadap minyak yang 
dihasilkan. 

 
4.2 Berat Jenis 

Berat Jenis minyak atsiri bunga melati dari hasil 
penelitian yang didapatkan berkisar antara 0,830 sampai 
0,870 (Lampiran 5). Hasil analisa ragam berat jenis 
menunjukkan kedua faktor lama PEF dan lama perendaman 
n-heksan tidak memberikan pengaruh terhadap berat jenis 
minyak atsiri bunga melati, serta tidak ada interaksi di antara 
kedua faktor. Perhitungan analisis ragam berat jenis minyak 
atsiri bunga melati dapat dilihat pada (Lampiran 6), rerata 
berat jenis minyak atsiri bunga melati berdasarkan kombinasi 
perlakuan lama PEF dan lama perendaman n-heksan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Nilai Rerata Berat Jenis Minyak Atsiri Bunga Melati 
(%) Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan Lama PEF 
(Detik) dan Lama Perendaman n-heksan (Jam) 

Perlakuan Rerata Berat 
Jenis  

 

Lama PEF(Detik)   Lama Perendaman n- 
heksan (jam) 

 5  2  0.840 
 10  2  0.841 
 15  2  0.842 
  5  4  0.840 

  10  4  0.843 
  15  4  0.870 
 
Tabel 4.4 menunjukan bahwa berat jenis dengan 

kombinasi perlakuan lama PEF 5 detik dan lama perendaman 
n-heksan 2 jam, menghasilkan berat jenis terendah sebesar 
0,840, sedangkan hasil tertinggi didapatkan pada perlakuan 
lama PEF 15 detik dan lama perendaman n-heksan 4 jam 
sebesar 0,870. Menurut Sani (2012) karakteristik berat jenis 
minyak atsiri bunga melati adalah 0,960. Berdasarkan hal 
tersebut maka hasil berat jenis perlakuan kombinasi waktu 
PEF 15 detik dan lama maserasi 4 jam sebesar 0,870 paling 
mendekati karakteristik berat jenis  minyak atsiri bunga melati. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik rerata berat jenis 
minyak atsiri bunga melati menggunakan perlakuan 
pendahuluan PEF dengan kombinasi lama PEF dan lama 
perendaman pada Gambar 4.4. 
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. 
Gambar 4.4. Grafik Berat Jenis Minyak Atsiri Bunga Melati 

Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan Lama PEF 
dan Lama Perendaman n-heksan 

 
Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada perlakuan 

lama perendaman n-heksan 2 jam mengalami kenaikan di 
awali dengan hasil rerata berat jenis yang terendah dengan 
lama PEF 5 detik, selanjutnya pada lama PEF 10 detik dan 15 
detik nilai rerata berat jenis mengalami peningkatan yang tidak 
terlalu signifikan. Maka semakin lama PEF rerata berat jenis 
yang dihasilkan semakin tinggi. Pada perlakuan lama 
perendaman n-heksan 4 jam mengalami kenaikan dimulai dari 
hasil rerata berat jenis terendah dengan lama PEF 5 detik, 
selanjutnya pada lama PEF 10 detik dan 15 detik nilai rerata 
berat jenis mengalami peningkatan yang signifikan.   

Berdasarkan data berat jenis tersebut menunjukkan 
bahwa perlakuan pendahuluan menggunakan PEF tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan nilai berat 
jenis minyak atsiri bunga melati. Menurut (Hasanah, 2011), 
Nilai berat jenis minyak atsiri didefinisikan sebagai 
perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada 
volume air yang sama dengan volume minyak pada yang 
sama pula, berat jenis sering dihubungkan dengan fraksi berat 
komponen-komponen yang terkandung didalamnya. 
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4.3 Indeks Bias 
 

Indeks Bias minyak atsiri bunga melati dari hasil 
penelitian yang didapatkan berkisar antara 1,357 sampai 
1,490 (Lampiran 6). Hasil analisa ragam analisa indeks bias 
menunjukkan interaksi antara kedua faktor lama PEF dan 
lama perendaman n-heksan memberikan pengaruh yang 
nyata pada α=5% terhadap peningkatan indeks bias minyak 
atsiri bunga melati, karena interaksi keduanya nyata maka 
faktor-faktor terikat satu sama lain. Perhitungan analisis ragam 
indeks bias minyak atsiri bunga melati dapat dilihat pada dapat 
dilihat pada (Lampiran 6). Rerata indeks bias minyak atsiri 
bunga melati berdasarkan faktor lama PEF dapat dilihat pada 
Tabel 4.5., lama perendaman n-heksan dilihat pada tabel 4.6, 
sedangkan kombinasi perlakuan lama PEF dan lama 
perendaman n-heksan dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 
Tabel 4.5 Nilai Rerata Indeks Bias Minyak Atsiri Bunga Melati 

Pada Berbagai Perlakuan lama PEF (Detik)  

Perlakauan Rerata Indeks 
Bias 

Notasi BNT 

Lama PEF (Detik)    
5 1.388 a  
10 1.398 a 0.023 
15  1.450 b  
Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (α=0,05)  

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat nilai indeks bias 
terendah diperoleh pada perlakuan lama PEF 5 detik sebesar 
1,388. Indeks bias tertinggi diperoleh pada perlakuan lama 
PEF 15 detik sebesar 1,450. Perlakuan lama PEF 15 detik 
memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap perlakuan 
lama PEF 5 detik dan 10 detik. Dari hasil analisa keragaman 
didapatkan F-hitung sebesar 13,72. Menurut Lungeo (2013) 
PEF dengan voltase 1000-7000V bisa meningkatkan jumlah 
senyawa yang di hasilkan. Semakin banyak senyawa yang di 
dapatkan, kerapatan minyak akan semakin tinggi sehingga 
indeks bias yang dihasilkan semakin tinggi.   
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Tabel 4.6 Nilai Rerata Indeks Bias Minyak Atsiri Bunga Melati 
Pada Berbagai Perlakuan  Lama Perendaman n-
heksan (Jam)  

Perlakauan Rerata Indeks Bias Notasi BNT 
Lama Perendaman n-

heksan (Jam) 
   

2 1.379 a  
4 1.445 b 0.028 
Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (α=0,05)  
 
Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil indeks bias 

terendah didapatkan pada perlakuan lama perendaman n-
heksan 2 jam, sebesar 1,379. Dan hasil indeks bias tertinggi 
didapatkan pada perlakuan lama perendaman n-heksan 4 jam, 
sebesar 1,445. Lama perendaman n-heksan 4 jam 
memberikan hasil indeks bias yang berbeda nyata dengan 
hasil indeks bias lama perendaman n-heksan 2 jam. Dari hasil 
analisa keragaman didapatkan F-hitung sebesar 41,76. 
Menurut Suyanti (2005) semakin besar waktu yang digunakan 
pada proses ekstraksi senyawa yang di dapatkan semakin 
banyak, karena kontak atau difusi antara larutan pengekstrak 
dengan bahan baku semakin sempurna. 

 
Tabel 4.7 Nilai Rerata Indeks Bias Minyak Atsiri Bunga Melati 

Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan lama PEF 
(Detik) dan lama perendaman n-heksan (Jam)  

Perlakuan Rerata Indeks 
Bias Notasi Lama  PEF(Detik)        Lama Perendaman n-

heksan (jam) 
5 2 1.357 a 

10 2 1.370 a 

15 2 1.410 a 

5 4 1.420 a 

10 4 1.427 b 

15 4 1.490 c 
Keterangan: Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (α=0,05)  
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Pada Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa, hasil rerata 

indeks bias terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan 
lama PEF 5 detik dan lama perendaman n-heksan 2 jam, 
sebesar 1,357. Hasil rerata indeks bias tertinggi diperoleh 
pada kombinasi perlakuan lama PEF 15 detik dengan lama 
perendaman n-heksan 4 jam, sebesar 1,490, nilai tersebut 
memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap seluruh 
kombinasi perlakuan. Hasil perbandingan F-hitung perlakuan 
lama perendaman n-heksan lebih besar di bandingkan 
perlakuan lama PEF, hal ini menunjukan bahwa lama 
perendaman n-heksan lebih berpengaruh terhadap hasil 
indeks bias dari pada lama PEF. Menurut Patel et al. (2011) 
semakin lama bahan ekstrak yang direndam dengan pelarut 
maka semakin besar penggerak antara konsentrasi senyawa 
di dalam bahan dengan konsentrasi senyawa di pelarut, 
semakin tinggi senyawa bahan yang larut menyebabkan 
meningkatnya indeks bias pada minyak atsiri. Menurut 
Armando (2009), nilai indeks bias dipengaruhi oleh kekuatan 
dan kerapatan minyak, semakin tinggi kerapatan minyak, 
maka nilai indeks bias minyak tersebut makin tinggi. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik rerata indeks bias 
minyak atsiri bunga melati menggunakan perlakuan 
pendahuluan PEF dengan kombinasi lama PEF dan lama 
perendaman n-heksan pada Gambar 4.5. 

 
 
Gambar 4.5. Grafik Indeks Bias Minyak Atsiri Bunga Melati 

Pada Berbagai Kombinasi Perlakuan Lama PEF 
dan Lama Perendaman n-heksan 
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Pada Gambar 4.5. menunjukkan bahwa pada 

perlakuan lama perendaman n-heksan 2 jam mengalami 
kenaikan di awali dengan hasil rerata indeks bias yang 
terendah dengan lama PEF 5 detik, selanjutnya pada waktu 
PEF 10 detik dan 15 detik nilai rerata indeks bias mengalami 
peningkatan. Maka semakin lama PEF rerata rendemen yang 
dihasilkan semakin tinggi. Pada perlakuan lama perendaman 
n-heksan 4 jam mengalami kenaikan dimulai dari hasil rerata 
rendemen terendah dengan waktu PEF 5 detik, selanjutnya 
pada lama PEF 10 detik dan 15 detik nilai rerata rendemen 
mengalami peningkatan yang signifikan.  

Perlakuan kombinasi lama PEF 15 detik dan lama 
perendaman n-heksan 4 jam menghasilkan rerata rendemen 
yang paling optimal. Untuk meningkatkan nilai indeks bias 
minyak concrete atsiri bunga melati. Hal ini dikarenakan 
dengan semakin lama PEF dan semakin lama perendaman n-
heksan pada bunga melati bisa meningkatkan komponen 
kimia penyusun minyak atsiri pada saat proses ekstraksi. 
Peningkatan komponen kimia minyak atsiri menyebabkan 
kerapatan minyak bertambah sehingga nilai indeks bisa 
meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Armando (2009), 
komponen-komponen kimia yang terdapat dalam minyak atsiri 
akan meningkatkan kerapatan minyak, sehingga sinar yang 
datang akan dibiaskan mendekati garis normal. 
 
4.4 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode 
multiple attribute (Zeleny, 1992). Parameter yang digunakan 
adalah rendemen, indeks bias, dan berat jenis. Nilai yang 
diharapkan untuk semua parameter adalah nilai maksimal. 
Hasil perhitungan multiple attribute dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Perolehan hasil parameter tertinggi pada 
perlakuan kombinasi lama PEF dan lama perendaman n-
heksan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Hasil Parameter Tertinggi Tiap Perlakuan 
Kombinasi lama PEF (detik) dan lama 
perendaman n-heksan (jam) 

Parameter 

Perlakuan 

Hasil Lama 
PEF 

(detik) 

Lama 
Perendaman n-
heksan (jam) 

Rendemen (%) 
Indeks Bias 
Berat Jenis 

15 4 
0,550 
1,490 
0,870 

 
Tabel 4.8 menunjukan bahwa perlakuan terbaik 

terdapat pada kombinasi perlakuan lama PEF 15 detik dan 
lama perendaman n-heksan 4 jam, dengan nilai rendemen 
diperoleh sebesar 0,550%. Nilai indeks bias sebesar 1,490 
dan nilai berat jenis diperoleh sebesar 0,870. Dari nilai 
parameter-parameter tertinggi tersebut selanjutnya didapatkan 
hasil perlakuan terbaik yang dipilih dengan kombinasi 
perlakuan lama PEF dan lama perendaman n-heksan yaitu 
terdapat pada perlakuan lama PEF 15 detik dengan lama 
perendaman n-heksan 4 jam. 

Perlakuan lama PEF yang sesuai sebagai perlakuan 
pendahuluan sebelum ekstraksi mampu merusak dinding sel 
minyak pada bunga melati. Kerusakan dinding sel ini 
menyebabkan komponen-komponen di dalamnya menjadi 
lebih mudah untuk berpenetrasi dan bercampur dengan 
pelarut saat proses maserasi. Seperti yang dijelaskan oleh 
Kanduser (2008), fase pertama adalah pembentukan pori 
yang mana adanya respon kerusakan yang parah pada 
membran sel.  

Perlakuan lama perendaman n-heksan pada waktu 
proses ekstraksi menyebabkan kontak permukaan bahan baku 
dengan pelarut semakin luas dan lama sehingga kemampuan 
berpenetrasi kedalam jaringan bahan baku lebih cepat dan 
komponen minyak atsiri yang terekstrak semakin besar. 
Seperti yang dijelaskan oleh Suyanti dkk, (2005), lama waktu 
ekstraksi terkait dengan kontak atau difusi antara pengekstrak 
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dengan bahan baku. Semakin lama kontak tersebut akan 
diperoleh hasil minyak yang semakin banyak.  

4.5 Uji Zat Aktif (GC-MS) 

Hasil identifikasi komponen minyak dengan 
menggunakan gas chromatografi dan spektrometri (GC-MS). 
Pada tahapan komposisi ini, terdapat 2 hasil, yaitu hasil 
komposisi minyak concrete atsiri bunga melati dengan 
perlakuan PEF, dan minyak concrete atsiri bunga melati tanpa 
PEF (kontrol). Tujuan dilakukannya analisis dengan perlakuan 
dan tanpa perlakuan PEF ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan besar kandungan yang dideteksi. Tabel hasil 
komponen GC-MS dengan perlakuan PEF dan perlakuan 
kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.4. Detail hasil uji komponen 
penciri, komponen wax, serta komponen lain concrete minyak 
melati dapat dilihat pada (Lampiran 9). Menurut Edris et al. 
(2008), komponen penciri minyak melati antara lain benzyl 
acetate, farnesense, cis-hexenly benzoate, dan linalool. 

Tabel 4.9 Hasil Komponen concrete melati dengan GC-MS 

No Komponen (%) 
Perlakuan Terbaik 
(lama PEF 15 detik, 
lama perendaman 
n-heksan 4 jam) 

Tanpa 
Perlakuan 

PEF 
(Kontrol) 

1 Benzyl acetate 1,796 1,264 
2 Linalool 3,609 3,466 

3 Cis-3-hexenly benzoate 
(%) 1,287 - 

4 Methyl palmitate (%) 0,654 0,574 
5 Farnesense 5,017 3,076 
6 Total Wax 41,779 60,347 
7 Komponen Lain (%) 45,932 43,206 

   

Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 
komponen antara perlakuan terbaik (lama PEF 15 detik, lama 
perendaman n-heksan 4 jam) dengan perlakuan tanpa PEF 
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(kontrol). Pada perlakuan terbaik, komponen kimia penyusun 
minyak atsiri bunga melati terbesar terdapat pada komponen 
farnesense sebesar 5,017%, selanjutnya komponen kimia 
penyusun minyak atsiri bunga melati terkecil terdapat pada 
komponen Methyl palmitate sebesar 0,654%. Pada perlakuan 
tanpa PEF (kontrol) komponen kimia penyusun minyak atsiri 
bunga melati terbesar terdapat pada komponen linalool 
sebesar 3,466%. Selanjutnya komponen kimia penyusun 
minyak atsiri bunga melati terkecil terdapat pada komponen 
Methyl palmitate sebesar 0,574%. Menurut Prabawati et al. 
(2000), komposisi minyak melati hasil ekstraksi dengan pelarut 
heksan menghasilkan lynalool dan cis-3-hexenyl benzoate 
sekitar 1,490% dan 0,47%. Komponen indole dan farnesene 
yang terkandung dalam minyak melati adalah 0,1% dan 15,9% 
(Edris et al., 2008). Pada komponen methyl palmitate yang 
terkandung pada minyak melati sebesar 0,41% (Hasokawa, 
2014). 
 Berdasarkan hasil uji GC-MS yang telah dibandingkan 
dapat diketahui kualitas minyak atsiri yang baik. Pada 
perlakuan terbaik (lama PEF 15 detik dan lama perendaman 
n-heksan 4 jam) diperoleh kualitas minyak atsiri bunga melati 
yang lebih baik dibanding dengan perlakuan tanpa PEF 
(kontrol). Hal ini ditinjau dari kadar komponen kimia pada 
perlakuan terbaik yang memiliki jumlah kandungan lebih besar 
dibanding dengan perlakuan tanpa PEF (kontrol). 

4.6 Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dan Perlakuan 
Kontrol 

 Perlakuan terbaik (lama PEF 15 detik, lama 
perendaman n-heksan 4 jam) dan perlakuan tanpa PEF 
(kontrol) dianalisa dengan parameter-parameter uji yang 
meliputi rendemen, indeks bias, berat jenis dan komponen 
kimia. dari hasil perlakuan terbaik dan perlakuan tanpa PEF 
(kontrol) dapat dibandingkan. Perbandingan hasil perlakuan 
terbaik dan perlakuan tanpa PEF (perlakuan kontrol) dapat 
dilihat pada Tabel 4.9.1. 
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Tabel 4.9.1. Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dan 
Perlakuan Kontrol (Tanpa PEF) 

No Uji 
Tanpa 
PEF 

(Kontrol) 

Hasil Perlakuan 
Terbaik 

Selisih (lama PEF 15 
detik, lama 

perendaman n-
heksan 4 Jam) 

1 Rendemen (%) 0,366 0,550 Naik 0,184 
2 Indeks Bias 1,42 1,490 Naik 0,07 
3 Berat Jenis 0,842 0,870 Naik  0,028 
4 Benzyl acetate (%) 1,264 1,796 Naik 0,532 
5 Linalool  (%) 3,466 3,609 Naik 0.143 

6 Cis-3-hexenly 
benzoate (%) - 1,287 Naik 1,287 

7 Methyl palmitate (%) 0,574 0,654 Naik 0,08 
8 Farnesense 3,076 5,017 Naik 1,941 
9 Total Wax 60,347 41,779 Turun 18,568 
10 Komponen Lain (%) 31,847 45,932 Naik 14,085 

 

Pada Tabel 4.9.1, dapat dilihat bahwa rendemen yang 
dihasilkan dari perlakuan terbaik sebesar 0,550%. Hasil 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan rendemen yang 
didapat dari perlakuan tanpa PEF sebesar 0,366%, sehingga 
dari perlakuan terbaik dengan perlakuan tanpa PEF diperoleh 
selisih 0,28%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan awal 
menggunakan PEF dapat meningkatkan rendemen pada 
ekstraksi minyak atsiri bunga melati. Berdasarkan Penelitian 
yang dilakukan Nisa (2013), ekstraksi minyak melati dengan 
bantuan PEF sebagai perlakuan pendahuluan dengan 
tegangan 20 Kv, frekuensi 22 kHz sistem batch dengan 
menggunakan waktu PEF 7 detik lebih efektif dan mampu 
meningkatkan rendemen sebesar 0,97%. 

Indeks bias yang dihasilkan dari perlakuan terbaik 
sebesar 1,490. Indeks bias yang dihasilkan dari perlakuan 
kontrol sebesar 1,42. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan 
nilai indeks bias minyak atsiri bunga melati. Berdasarkan data 
tersebut didapatkan selisih antara perlakuan terbaik dengan 
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perlakuan kontrol sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa 
perlakuan awal menggunakan PEF dapat meningkatkan nilai 
indeks bias pada minyak atsiri. Menurut Esthiagi et al. (2005), 
PEF mampu meningkatkan kandungan senyawa penting yang 
terekstraksi dan dapat menggantikan proses ekstraksi 
konvensional. 

Parameter yang digunakan selanjutnya yaitu berat 
jenis. Berat jenis yang dihasilkan dari perlakuan terbaik 
sebesar 0,842. Berat jenis yang dihasilkan dari perlakuan 
tanpa PEF sebesar 0,870. Dari hasil tersebut didapatkan 
selisih antara perlakuan terbaik dengan perlakuan tanpa PEF 
sebesar 0,028. Berat jenis dipengaruhi oleh komponen-
komponen mayor dan minor penyusun minyak atsiri. Menurut 
pendapat Kawiji (2010), berat jenis minyak dipengaruhi 
komponen-komponen penyusun minyak atsiri. 

Pada komponen kimia minyak atsiri bunga melati 
diperoleh hasil yang berbeda antara perlakuan terbaik dengan 
perlakuan tanpa PEF. Komponen benzyl acetate yang 
dihasilkan dari perlakuan terbaik adalah sebesar 1,796%, 
sedangkan pada perlakuan tanpa PEF sebesar 1,264%. 
Kandungan benzyl acetate pada perlakuan terbaik lebih besar 
dari perlakuan tanpa PEF dengan selisih 0,532%. Komponen 
linalool yang dihasilkan dari perlakuan terbaik adalah sebesar 
3,609%, sedangkan pada perlakuan tanpa PEF komponen 
linalool sebesar 3,466%, kandungan linalool pada perlakuan 
terbaik lebih besar dari perlakuan tanpa PEF dengan selisih 
0,143% Pada perlakuan terbaik, komponen cis-3-hexenly 
benzoate dihasilkan sebesar 1,287%. Perlakuan tanpa PEF 
tidak didapatkan komponen cis-3-hexenly benzoate. 
Perlakuan terbaik, komponen methyl palmitate dihasilkan 
sebesar 0,574%. Pada perlakuan tanpa PEF dihasilkan 
sebesar 0,654%. Kandungan methyl palmitate yang dihasilkan 
dari perlakuan terbaik lebih kecil dari perlakuan tanpa PEF 
dengan selisih 0,071%. Komponen farnesense yang 
dihasilkan oleh perlakuan terbaik sebesar 5,017%, sedangkan 
pada perlakuan tanpa PEF sebesar 3,076%, Kandungan 
farnesense yang dihasilkan dari perlakuan terbaik lebih besar 
dari perlakuan tanpa PEF dengan selisih 1,941%. Menurut 
penelitian Nisak (2013), pemberian perlakuan pendahuluan 
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PEF pada bunga melati dapat meningkatkan komponen 
benzyl acetate  sebesar 2,35% dan komponen lynalool 
sebesar 0,35% 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Perlakuan terbaik diperoleh dari kombinasi lama PEF 
15 detik, voltase 1000V, frekuensi 1000Hz, jarak anoda-
katoda 15cm dengan lama perendaman n-heksan 4 jam, 
memiliki karakteristik berupa rendemen sebesar 0,550%, 
indeks bias sebesar 1,490, dan berat jenis 0.870. Komponen  
kimia dengan kandungan benzyl acetate sebesar 1,796%, 
linalool sebesar 3,609%, cis-3-hexenly benzoate sebesar 
1,287%, methyl palmitate sebesar 0,574%, farnesense 
sebesar 5,017%. total wax didapatkan 41,779%, komponen 
lain sebesar 45,932%. 

5.2 Saran 

Perlu adanya perbandingan hasil dengan metode 
enfluerasi untuk mengetahui perbandingan hasilnya, sehingga 
dapat diketahui penerapan metode mana yang lebih optimum. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Analisis Minyak Atsiri 

1. Prosedur Analisa Rendemen (Yuwono dan 
Susanto, 2001) 
 Perhitungan rendemen bertujuan untuk mengetahui 
berapa besar hasil minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi 
minyak atsiri melati. Rendemen minyak atsiri dapat dihitung 
dengan tahapan: 

1. Timbangan Berat sampel awal (a) 
2. Timbangan Berat produk akhir (b) 

Rendemen  =  x 100% 
 

2. Prosedur Analisa indeks Bias (Cahyani, 2012) 
 Perhitungan indeks bias dilakukan dengan 
menggunakan alat refraktometer digital, refraktometer adalah 
alat yang digunakan untuk mengukur kadar bahan pelarut. 
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 minyak atsiri. 

1. Aliran air melalui refraktometer agar alat ini berada 
pada suhu dimana pembacaan akan dilakukan. 

2. Suhu tidak boleh berbeda lebih dari 2ºC  
3. Sebelum Minyak Atsiri diletakan di dalam alat, minyak 

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

4. Pembacaan akan dilakukan pada suhu stabil. 
 
3. 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. Metode Pemilihan Alternative Terbaik dengan 
Multiple Attribute (Zeleny, 2003). 

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. 

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 
Dengan asumsi semua parameter penting, jarak 
kerapatan dihitung berdasarkan junlah parameter  
   λ = 1/∑ parameter 
  L1 = (λ, k) = 1− (휆푖 x dk i) 
  L2 = (λ, k) = ∑[λ 푖  (1- dk i)  ]  
  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, L~ terendah. 
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Lampiran 3. Prosedur Analisa Kandungan (Sacher, 2002) 

Untuk mengukur kandungan minyak atsiri hasil 
ekstraksi, digunakan alat yaitu GC-MS (Gas 
Chromatography-Mas Spectrometry). Metode analisa 
GC-MS adalah dengan membaca spektra yang 
terdapat pada kedua metode yang digabung tersebut. 
Pada spektra GC jika sampel mengandung banyak 
senyawa akan terlihat dari banyaknya (peak) dalam 
spektra GC tersebut. Berdasarkan data waktu retensi 
yang sudah diketahui dari literatur, bisa diketahui 
senyawa apa saja yang ada di dalam sampel. 
Selanjutnya adalah adalah dengan memasukan 
senyawa yang diduga tersebut ke dalam instrument 
spektroskopi massa. 

Komponen yang telah dilarutkan  dengan 
pelarut kemudian diinjek dengan injection system dan 
dibawa oleh carrier gas supply  melewati kolom yang 
telah dipanaskan dulu di oven. Komponen tersebut 
dibaca di detector dan direkam dalam recorder, disini 
akan didapatkan pembacaan berupa peak area yang 
menunjukan persentase area dari komponen yang di 
analisa. Persentase area di dapatkan dari pembacaan 
grafik, berupa peak  pada rentang waktu tertentu 
menunjukan kecepatan migrasi komponen dan setiap 
komponen punya waktu rentang tertentu. Waktu 
untuk mencapai peak kemduian di cocokan dengan 
literature yang tersimpan dalam perangkat GC-MS. 
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Lampiran 4. Data Analisis Rendemen 
  Perhitungan rendemen minyak atsiri bunga melati. 
 
 Tabel Data Rendemen (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata I II III 
W1L1 0.30 0.40 0.30 1.00 0.333 
W2L1 0.30 0.40 0.40 1.10 0.367 
W3L1 0.40 0.33 0.40 1.13 0.377 
W1L2 0.40 0.46 0.40 1.26 0.420 
W2L2 0.40 0.46 0.46 1.32 0.440 
W3L2 0.53 0.56 0.56 1.65 0.550 
Total  2.33 2.61 2.52 7.46 2.49 

 
 Tabel Dua Arah Total Rendemen 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rata-Rata 
L1 0.333 0.367 0.377 1.077 0.359 
L2 0.420 0.440 0.550 1.410 0.47 

Total 0.753 0.807 0.927 2.487 
Rata-Rata 0.367 0.403 0.463 

 
 Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI 
F-TABEL 

0.05 Notasi  

Kelompok 2 0.007 0.0034 2.14 tn 4.10   
Perlakuan 5 0.088 0.0179 11.59 ** 2.81   

L 1 0.056 0.056 36.58 ** 4.96   
W 2 0.0236 0.0118 7.78 ** 4.10   

LW 5 0.0088 0.0018 5.09 ** 4.10   
Galat 10 0.015 0.0015   
Total 17 0.110     

Keterangan: * = berbeda nyata; tn = tidak nyata 
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 Uji BNT Faktor Lama Perendaman n-heksan 

Perlakauan Rerata Rendemen 
(%) 

Notasi BNT 

Lama Perendaman 
(Jam) 

   

2 0.359 a  
4 0.47 b 0.0054 
 
 
 
 Uji BNT Faktor Lama PEF 

Perlakauan Rerata Rendemen 
(%) 

Notasi BNT 

Lama PEF (Detik)    
5 0.376 a  
10 0.403 b 0.020 
15  0.463 c  
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Uji DMRT Perlakuan 
 

  0.333 0.367 0.377 0.420 0.440 0.550 JND JNT 
0.333 - 0.033 0.043 0.087 0.107 0.217 3.15 0.07699 
0.367   - 0.010 0.053 0.073 0.183 3.29 0.08041 
0.377          - 0.043 0.063 0.173 3.38 0.08261 
0.420            - 0.440 0.130 3.43 0.08384 
0.440                      - 0.110 3.46 0.08457 
0.550                       - 3.49 0.08530 
Perlakuan W1L1 W2L1 W3L1 W1L2 W2L2 W3L2 

  0.333 0.367 0.377 0.420 0.440 0.550 JND JNT 
0.333 - 0.033 0.043 0.087 0.107 0.217 3.15 0.07699 
0.367   - 0.010 0.053 0.073 0.183 3.29 0.08041 
0.377          - 0.043 0.063 0.173 3.38 0.08261 
0.420            - 0.440 0.130 3.43 0.08384 
0.440                      - 0.110 3.46 0.08457 
0.550                       - 3.49 0.08530 
Perlakuan W1L1 W2L1 W3L1 W1L2 W2L2 W3L2 
          
 0.333 0.367 0.377 0.420 0.440 0.550 JND JNT 
0.333 - tn tn ** ** ** 3.15 0.07699 
0.367    - tn tn tn ** 3.29 0.08041 
0.377      - tn tn ** 3.38 0.08261 
0.420        - * ** 3.43 0.08384 
0.440          - ** 3.46 0.08457 
0.550            - 3.49 0.08530 

Notasi a a a a b c 
Perlakuan W1L1 W2L1 W3L1 W1L2 W2L2 W3L2   

54 
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Lampiran 5. Data Analisis Berat Jenis 
Berat jenis minyak atsiri ditentukan terhadap 

perbandingan berat jenis air. Pengukuran ini menggunakan 
metode manual. 

Tabel Data Berat Jenis 
 

 
 
Tabel Dua Arah Total Berat Jenis 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rata-Rata 
L1 0.840 0.841 0.842 2.523 0.841 
L2 0.830 0.843 0.870 2.543 0.847 

Total 1.67 1.684 1.712 15.20 
Rata-Rata 0.835 0.842 0.856 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Ulangan Total Rerata 
I II III 

W1L1 0.8200 0.8500 0.8500 2.52 0.840 
W2L1 0.8500 0.8240 0.8500 2.52 0.841 
W3L1 0.8560 0.8200 0.8500 2.53 0.842 
W1L2 0.8200 0.8500 0.8200 2.49 0.830 
W2L2 0.8500 0.8560 0.8240 2.53 0.843 
W3L2 0.8620 0.8740 0.8740 2.61 0.870 
Total  5.06 5.07 5.07 15.20 5.07 
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Analisa Keragaman 

Keterangan: *=berbeda nyata; tn=tidak nyata 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI F-TABEL 
0.05 Notasi  

Kelompok 2 0.000 0.0000 0.04 tn 4.10   
Perlakuan 5 0.003 0.0005 1.77 tn 2.81   

L 1 0.000 0.000 0.66 tn 4.96   
W 2 0.0014 0.0007 2.24 tn 4.10   

LW 5 0.0011 0.0006 1.86 tn 4.10   
Galat 10 0.003 0.0003   
Total 17 0.006     
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Lampiran 6. Analisis Indeks Bias 

Minyak diteteskan pada prisma refraktometer digital 
PAL-3 pada suhu kamar 25oC dibiarkan selama ± 1 menit 
untuk mencapai suhu refraktometer, kemudian dilakukan 
pembacaan indeks bias. 

 
Tabel Data Indeks Bias 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III 
W1L1 1.38 1.35 1.34 4.07 1.357 
W2L1 1.35 1.37 1.39 4.11 1.370 
W3L1 1.41 1.39 1.43 4.23 1.410 
W1L2 1.44 1.42 1.40 4.26 1.420 
W2L2 1.42 1.41 1.45 4.28 1.427 
W3L2 1.49 1.51 1.47 4.47 1.490 
Total  8.49 8.45 8.48 25.42 8.47 

 
Tabel Dua Arah Total Indeks Bias 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rata-Rata 
L1 1.357 1.370 1.410 4.137 1.379 
L2 1.420 1.427 1.490 4.337 1.445 

Total 2.777 2.797 2.90 8.474 
Rata-Rata 1.388 1.398 1.450 
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Analisa Keragaman 

Keterangan: *=berbeda nyata; tn=tidak nyata 

 

 Uji BNT Faktor Lama Perendaman n-heksan 
Perlakauan Rerata Indeks 

Bias 
Notasi BNT 

Lama Perendaman 
(Jam) 

   

2 1.379 a  
4 1.445 b 0.028 
 

 Uji BNT Faktor Lama Perendaman n-heksan 
Perlakauan Rerata Indeks 

Bias 
Notasi BNT 

Waktu PEF (Detik)    
5 1.388 a 0.023 
10 1.398 b 0.023 
15  1.450 c 0.023 
 
 
 
 
 
 

 

SK DB JK KT F-
HIT NOTASI 

F-TABEL 
0.05 Notasi  

Kelompok 2 0.000 0.0001 0.15 tn 4.10   
Perlakuan 5 0.034 0.0020 4.12 ** 2.81   

L 1 0.020 0.020 41.76 ** 4.96   
W 2 0.0131 0.0066 13.72 ** 4.10   

LW 5 0.0004 0.0002 4.45 ** 4.10   
Galat 10 0.005 0.0005   
Total 17 0.039     



59 

 

Uji DMRT Perlakuan 

 
  1.357 1.370 1.410 1.420 1.427 1.490 JND JNT 

1.357 - tn ** ** ** ** 3.15 0.03980 

1.370    - tn ** ** ** 3.29 0.04157 

1.410      - tn tn ** 3.38 0.04270 

1.420        - ** ** 3.43 0.04334 

1.427          - ** 3.46 0.04372 

1.490            - 3.49 0.04409 

Notasi a a a a b c 

Perlakuan W1L1 W2L1 W3L1 W1L2 W2L2 W3L2 
 

  1.357 1.370 1.410 1.420 1.427 1.490 JND JNT 

1.357           - 0.013 0.053 0.063 0.070 0.133 3.15 0.03980 
1.370               - 0.040 0.050 0.057 0.120 3.29 0.04157 
1.410                  - 0.010 0.017 0.080 3.38 0.04270 
1.420                      - 1.427 0.070 3.43 0.04334 
1.427                                   - 0.063 3.46 0.04372 
1.490                             - 3.49 0.04409 

Perlakuan W1L1 W2L1 W3L1 W1L2 W2L2 W3L2 
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Lampiran 7. Data Analisis Pemilihan Perlakuan Terbaik 
Metode Zeleny (1982) dan Berdasarkan Pada 
SNI. 

Tabel Asumsi Nilai Ideal Untuk Masing-Masing 
Parameter 

Parameter Asumsi Nilai Ideal 
Rendemen Tertinggi 
Indeks Bias Tertinggi 
Berat Jenis Tertinggi 

 

1. Tabel Hitung Derajat Kerapatan 
 

  Rendemen Indeks bias 
Berat 
Jenis 

L1W1 0.333 1.357 0.840 
L1W2 0.367 1.370 0.841 
L1W3 0.377 1.410 0.842 
L2W1 0.420 1.420 0.830 
L2W2 0.440 1.427 0.843 
L2W3 0.550 1.490 0.870 

 
  Rendemen Indeks bias Berat Jenis 
L1W1 0.605 0.911 0.966 
L1W2 0.667 0.919 0.967 
L1W3 0.685 0.946 0.968 
L2W1 0.764 0.953 0.954 
L2W2 0.800 0.957 0.969 
L2W3 1.000 1.000 1.000 
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2. Tabel Hitung Jarak Kerapatan 

 

  L1WI L1W2 L1W3 L2W1 L2W2 L2W3 

Rendemen 0.333 0.367 0.377 0.420 0.440 0.550 

Indeks Bias 1.357 1.370 1.410 1.420 1.427 1.490 

Berat Jenis 0.840 0.841 0.842 0.830 0.843 0.870 

dk Rendemen 0.605 0.667 0.685 0.764 0.800 1.000 

dk Indeks Bias 0.911 0.919 0.946 0.953 0.957 1.000 

dk Berat Jenis 0.966 0.967 0.968 0.954 0.969 1.000 

 

 

  L1WI L1W2 L1W3 L2W1 L2W2 L2W3 
Rendemen 0.182 0.200 0.206 0.229 0.240 0.300 
Indeks Bias 0.273 0.276 0.284 0.286 0.287 0.300 
Berat jenis 0.290 0.290 0.290 0.286 0.291 0.300 

Jumlah 0.744 0.766 0.780 0.801 0.818 0.900 
L1 0.256 0.234 0.220 0.199 0.182 0.100 

  L1WI L1W2 L1W3 L2W1 L2W2 L2W3 
Rendemen 0.188 0.173 0.168 0.146 0.134 0.000 
Indeks Bias 0.090 0.085 0.070 0.065 0.062 0.000 
Berat Jenis 0.056 0.055 0.054 0.064 0.053 0.000 

L2 0.334 0.313 0.292 0.275 0.249 0.000 

  L1WI L1W2 L1W3 L2W1 L2W2 L2W3 
Rendemen 0.118 0.100 0.094 0.071 0.060 0.000 
Indeks Bias 0.027 0.024 0.016 0.014 0.013 0.000 
Berat Jenis 0.010 0.010 0.010 0.014 0.009 0.000 

L~ 0.118 0.100 0.094 0.071 0.060 0.000 
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3. Tabel Penentuan Perlakuan Terbaik 

  L1WI L1W2 L1W3 L2W1 L2W2 L2W3 
L1 0.256 0.234 0.220 0.199 0.182 0.100 
L2 0.334 0.313 0.292 0.275 0.249 0.000 
L~ 0.118 0.100 0.094 0.071 0.060 0.000 

Jumlah 0.708 0.647 0.606 0.545 0.491 0.100 
 

Hasil terbaik 0,100 
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Lampiran 8. Hasil Gas Chromatography/Mass 
Spectrofotometer (GC/MS) Minyak Melati 

 
1. Komposisi Utama Minyak Melati pada Perlakuan 

dengan waktu PEF 15 detik dan Lama Perendaman n-
heksan 4 jam. 
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2. Komposisi Utama Minyak Melati pada Perlakuan 
Kontrol (non PEF) 
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Lampiran.9 Detail Presentasi Komponen Penciri Concrete  
Minyak Melati pada Kontrol dan Perlakuan 
Terbaik. 

Komponen Hasil 
Perlakuan 
Terbaik (15 
detik, 4 jam) 

Perlakuan 
Kontrol 

1.Komponen Penciri concrete 
melati (%) 

  

Benzyl acetate 1,796 1,264 
Linalool 3,609 3,466 
Cis-3-hexenly benzoate 1,287 - 
Methyl palmitate 0,574 0,654 
Farnesense 5,017 3,076 

2.Total Wax   
Undecane - 0,771 
Pentadecane - 0,493 
Heptadecane 4,475 - 
Eicosane 1,153 0,418 
Tricosane 2,979 - 
Tetracosane 1,387 - 
Pentacosane 3,318 6,388 
Hexacosane 4,311 4,18 
Heptacosane 3,344 3,06 
Octacosane 4,789 22,562 
Nonacosane 12,052 12,286 
Triacontane 1,459 3,236 
Hentriacontane - 2,142 
Dotriacontane - 4,416 
Titriacontane - 3,975 
Squalene 2,545 11,86 
Cis-9-Tricosane 4,308 - 

3.Komponen Lain   
Phenylethan - 1,006 
Benzene 0,605 0,494 
Xylene 0,511 - 
Cis-3-Hexenly Acetate - 0,744 
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Methyl Ester 0,498 1,867 
Methyl Lenolenate - 2,866 
Phenyleacetonitrile - 0,515 
Germacradien 1,216 0,368 
Geranyl Linalool - 0,713 
Bis Phtalate - 0,504 
Tetramethyl Heneicosa - 2,587 
Methyl Tritiaconatane - 0,345 
Hexanol Benzoate - 1,244 
Acetid Acid 1,089 - 
3-hexenly-1-o1 4,802 - 
Methyl Propionate 4,111 - 
Dodocatrien-3-o1 0,812 - 
Octadecatrienoic acid 7,235 - 
Benzenedicarboxylicacd 20,319 - 
Lanosta 5,245 - 
 
 


