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Dhika Imartha Ayuningtias. 145100301111030. Optimasi
Formulasi Dupa Campuran Limbah Destilasi Biji Pala dan
Serbuk Bunga Kamboja Kuning Menggunakan Response
Surface Methodology. Tugas Akhir. Pembimbing: Dr. Ir.
Sukardi, MS dan Dr. Ir. M. Hindun Pulungan, MS.
RINGKASAN
Tanaman pala termasuk komoditas yang bernilai ekonomis.
Indonesia merupakan produsen utama dan pemasok terbesar (80%)
pala dunia. Selain itu minyak atsiri yang konsumsinya cukup tinggi di
pasar internasional yaitu minyak pala. Namun limbah hasil destilasi pala
sangat banyak yaitu 80%. Dari banyaknya limbah yang dihasilkan,
pemanfaatan limbah destilasi sebagai dupa. Untuk meningkatkan
aroma dari dupa ditambahkan serbuk kamboja kuning. Dalam
pembuatan dupa harus tepat karena akan mempengaruhi kualitas dupa.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui proporsi serbuk limbah pala,
serbuk kamboja kuning dan lama pencelupan minyak pala yang optimal
untuk menghasilkan lama bakar dan kadar air terbaik serta mengetahui
tingkat penerimaan konsumen.
Penelitian menggunakan Response Surface Methodology (RSM)
yang terdiri dari tiga faktor dan dua respon. Faktor pertama yaitu
proporsi serbuk limbah biji pala (25%, 50% dan 75%). Faktor kedua
yaitu proporsi serbuk kamboja kuning (25%, 50% dan 75%). Faktor
ketiga yaitu lama pencelupan minyakpala (60 detik, 90 detik dan 120
detik). Respon yang diamati meliputi lama bakar dan kadar air. RSM
berfungsi untuk menentukan kondisi optimal dengan menggunakan
Design Expert. Setelah diketahui kondisi optimal kemudian diverifikasi
dan dibandingkan dengan dupa kontrol dan dupa original. Data hasil uji
organoleptik dianalisa dengan uji friedman dan apabila beda nyata
dilanjutkan dengan uji chisquare.
Hasil penelitian menunjukkan kondisi optimal pada proporsi
serbuk limbah biji pala 75%, proporsi serbuk kamboja kuning 75% dan
lama pencelupan minyak pala 120 detik yang memiliki lama bakar 95
menit dan kadar air 12,82 (%bb). Penilaian kesukaan konsumen untuk
aroma sebelum dibakar suka, warna suka, tekstur suka dan aroma
setelah dibakar agak tidak suka. Secara keseluruhan dupa solusi terbaik
diterima oleh konsumen.
Kata Kunci: Dupa, Kamboja Kuning, Pala, Response Surface
Methodology
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Dhika Imartha Ayuningtias. 145100301111030. Optimization
Formulation Mixed Incense Destilation Waste of Nutmeg
Seeds and Yellow Frangipani Powder Using Response
Surface Methodology. Final Assignment. Supervisor: Dr. Ir.
Sukardi, MS dan Dr. Ir. M. Hindun Pulungan, MS.
SUMMARY
Nutmeg plants include commodities that have economic value.
Indonesia is the largest producer and largest supplier (80%) of the world
nutmeg. In addition, essential oils that consumption is quite high in the
international market of nutmeg oil. However, the waste of distillation of
nutmeg is very much that is 80%. From the amount of waste generated,
the utilization of distillate waste as incense. To increase the scent of
incense added yellow frangipani powder. In making incense must be
precise because it will affect the quality of incense. The purpose of this
research is to know the proportion of nutmeg waste powder, yellow
fungus powder and duration of optimal nutmeg immersion to produce
the best fuel duration and water content and to know the level of
consumer acceptance.
The study used Response Surface Methodology (RSM)
consisting of three factors and two responses. The first factor is the
proportion of nutmeg waste powder (25%, 50% and 75%). The second
factor is the proportion of yellow frangipani powder (25%, 50% and
75%). The third factor is the long dipping of oil (60 seconds, 90 seconds
and 120 seconds). The observed responses include fuel duration and
moisture content. RSM function to determine the optimal conditions
using Design Expert. Once the optimal conditions are known then
verified and compared with the original incense and incense control.
Data of organoleptic test result were analyzed by friedman test and if
the real difference was continued with chisquare test.
The results showed optimal conditions on the proportion of 75%
nutmeg waste powder, 75% yellow frangipani powder proportion and
duration of 120 seconds nutmeg immersion that had 95 minutes of
combustion and water content of 12.82 (% bb). Consumer preference
ratings for pre-baked scents, likes, favorite textures and aromas after
being burnt rather dislike. Overall incense is the best solution accepted
by consumers.
Keywords: Incense, Nutmeg, Response Surface Methodology, Yellow
Frangipani
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tanaman pala (Myristica fragrans houtt) merupakan tanaman
asli Indonesia dari pulau Banda (Nurdjannah, 2007). Konsumsi
pala di Indonesia selama tahun 2002-2015 mengalami peningkat
sebesar 9,87% per tahun. Peningkatan konsumsi yang cukup
signifikan terjadi pada tahun 2005, dimana konsumsi pala naik
dari 0,001 kg/kapita pada tahun 2004 menjadi 0,003 kg/kapita
atau naik 200,00% dibandingkan tahun sebelumnya (Suwandi
dkk., 2016). Pala termasuk komoditas yang bernilai ekonomi,
Indonesia merupakan produsen utama dan pemasok kebutuhan
pala dan fuli pala. Sejumlah 80% pala dunia berasal dari
Indonesia, 20% dari Grenada dan sisanya dari Sri Lanka,
Trinidad dan Tobago (Rodianawati et al., 2015), namun
kenyataannya harga komoditas pala Indonesia cukup rendah.
Sehingga untuk meningkatkan nilai jual pala dapat dilakukan
dengan mengolah pala menjadi minyak atsiri serta pengolahan
limbah penyulingan. Minyak pala merupakan salah satu minyak
atsiri yang konsumsinya cukup tinggi di pasar internasional.
Nurjannah (2007), mengatakan rendemen minyak biji pala
berkisar antara 2-15% tergantung waktu destilasi, kualitas dan
jenis biji pala yang digunakan. Limbah hasil penyulingan minyak
atsiri banyak dijumpai diindustri minyak. Berdasarkan survei pada
UKM minyak biji pala yang berada di Aceh dan Lampung limbah
destilasi dibiarkan dan dibuang. Dalam sekali proses produksi 1
ton biji pala menghasilkan minyak 20% dan limbah biji pala 80%.
Dari banyaknya limbah yang dihasilkan, pemanfaatan limbah
penyulingan menjadi produk yang berguna akan meningkatkan
nilai ekonomis dan menambah pemasukan pada industri
pengolahan minyak atsiri. Limbah dapat dimanfaatkan sebagai
bahan baku pembuatan dupa dan aromaterapi. Namun
pemanfaatan limbah penyulingan minyak atsiri belum banyak
diketahui karena penelitian pemanfaatan limbah penyulingan
minyak atsiri belum banyak dilakukan. Penelitian Usmiati dkk.
(2015), formula dupa dari bahan aktif limbah penyulingan minyak
1

sereh wangi yang dikombinasikan dengan limbah penyulingan
minyak nilam dengan perbandingan 4:4 dan 5:3 memiliki
efektivitas lebih dalam mengusir serangga lalat rumah dengan
persentase daya tolak masing-masing 100% pada pembakaran 2
dan 3 jam.
Menurut Andari (2017), perlakuan terbaik dupa limbah
penyulingan minyak pala yaitu pengenceran 1:10 dengan lama
pencelupan 1,5 menit. Namun aroma dupa yang dihasilkan
kurang wangi (tidak disukai), sehingga disarankan penggunaan
minyak atsiri pala yang tepat agar dihasilkan aroma yang wangi.
Dupa dengan aroma pala sebagai aromaterapi bersifat
menghilangkan stres karena pala memiliki komponen utama yaitu
myristicin, elimicin dan isoelemicin. Di Jepang beberapa
perusahaan menyemprotkan aroma minyak pala pada sistem
sirkulasi udara untuk meningkatkan kualitas udara dan
lingkungan (Nurjannah, 2007). Oleh karena itu, selain dicelupkan
pada minyak pala dupa juga ditambahkan serbuk bunga kamboja
kuning. Pada tahun 2014 bunga kamboja memiliki luas 179,213
m2 yang tersebar di Indonesia dengan hasil produksi sebesar
1.063.776 pohon (Taufik, 2015). Dari 10 pohon kamboja dapat
dihasilkan kurang lebih 1 kg bunga kamboja basah.
Bunga kamboja yang kurang dimanfaatkan dapat dijadikan
serbuk sebagai bahan tambah pembuatan dupa, sehingga
mampu memberikan nilai tambah. Serbuk bunga kamboja
diperoleh dari pengeringan dan dihaluskan hingga menjadi
serbuk. Serbuk bunga kamboja memberikan tambahan aroma
pada dupa. Menurut Kumari (2012), bunga kamboja merupakan
bunga yang berbau harum yang khas dan cukup awet. Senyawasenyawa atsiri yang terdapat dalam kamboja diantaranya
geraniol, sitronelol, dan linalool (Farooque et al., 2012).
Senyawa-senyawa atsiri tersebut sangat bermanfaat, antara lain
dapat memberi efek relaksasi, mengurangi stres, dan mengusir
nyamuk.
Dupa yang baik memiliki waktu bakar yang lama, kadar air
rendah dan organoleptik (aroma, warna dan tektur) yang baik.
Permasalahan dalam pembuatan dupa yaitu proporsi bahan yang
sesuai untuk mendapatkan kualitas dupa yang baik. Faktor lain
yang mempengaruhi kualitas dupa yaitu lama pencelupan pada
2

minyak atsiri. Lama pencelupan akan memberikan aroma yang
disukai oleh konsumen. Metode Response Surface Methodology
(RSM) digunakan untuk menentukan kondisi optimum
pembuatan dupa.
Response Surface Methodology (RSM) salah satu metode
optimasi untuk mengetahui tingkat pengaruh dari setiap variabel
pada respon yang dihasilkan dengan tujuan untuk
mengoptimalkan respon tersebut (Mayers, 2015). Metode RSM
merupakan metode optimasi yang lebih praktis dan tidak banyak
prosedur analisisnya sehingga lebih cepat dan tepat. Metode
optimasi RSM cocok digunakan dalam pembuatan dupa guna
mengetahui proporsi bahan yaitu serbuk limbah biji pala, serbuk
kamboja kuning dan lama pencelupan pada minyak pala yang
optimal untuk mendapatkan dupa dengan kualitas terbaik.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapakah
proporsi serbuk limbah pala, serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala yang optimal untuk menghasilkan lama
bakar dan kadar air terbaik serta mengetahui tingkat penerimaan
konsumen?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui proporsi serbuk
limbah pala, serbuk kamboja kuning dan lama pencelupan
minyak pala yang optimal untuk menghasilkan lama bakar dan
kadar air terbaik serta mengetahui tingkat penerimaan konsumen
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat untuk masyarakat yaitu pengetahuan tentang
pemanfaatan limbah destilasi biji pala dan bunga kamboja
kuning sebagai dupa
1.4.2 Manfaat untuk institusi yaitu memperkaya dan
meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dibidang produksi dupa
3

1.4.3 Manfaat untuk peneliti yaitu pengetahuan mengenai lama
bakar dan kadar air yang optimal pada dupa serta
penerimaan kosumen dengan proporsi serbuk limbah biji
pala, serbuk kamboja kuning dan lama pencelupan pada
minyak pala

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Pala
Tanaman pala (Myristica fragrans Houtt) merupakan
tanaman asli Indonesia yang berasal dari pulau Banda. Tanaman
ini dapat berumur panjang hingga lebih dari 100 tahun. Tanaman
pala merupakan tanaman berbatang sedang dengan tinggi
mencapai 18 m, memiliki daun berbentuk bulat telur atau lonjong
yang selalu hijau sepanjang tahun. Pohon pala dapat tumbuh di
daerah tropis pada ketinggian di bawah 700 m dari permukaan
laut, beriklim lembab dan panas, curah hujan 2.000 - 3.500 mm
tanpa mengalami periode kering secara nyata (Nurdjannah,
2007). Menurut Alegantina dan Mutiatikum (2009), buah pala
terdiri dari 77,90% daging buah, 5,1% tempurung dan 17% biji.
Bagian buah yang bernilai ekonomi cukup tinggi adalah biji pala
dan fuli (mace) yang dapat dijadikan minyak pala. Minyak pala
dari fuli mengandung kadar myristicin lebih tinggi dibandingkan
minyak pala dari biji, bila diolah lebih lanjut dapat menghasilkan
84% trimyristicin yang merupakan turunan safrole yang biasa
digunakan untuk sabun, detergen dan parfum.
Buah pala terdiri dari daging buah, biji (nuts), fuli (mace),
minyak pala (nutmeg oil), lemak pala (oleoresin), dan minyak
atsiri (volatile) yang terdiri dari terpenoid dan senyawa aromatik
(Alegantina, 2009). Buah pala memiliki bentuk bulat hingga
lonjong dan berwarna hijau kekuningan. Pada buah pala terdapat
biji pala yang dibungkus oleh selaput merah gelap atau putih
kekuningan yang disebut dengan fuli. Biji pala memiliki bentuk
bulat hingga lonjong, berwarna cokelat dan mengkilap dibagian
luarnya. Biji tersebut memiliki cangkang yang berfungsi
melindungi inti biji pala. Buah, biji dan fuli pala merupakan bagian
yang dapat digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri (Trubus,
2007). Bagian-bagian buah pala dapat dilihat pada Gambar 2.1.

5

Gambar 2.1. Bagian-Bagian Buah Pala

2.2 Limbah Pala
Hasil pengolahan minyak pala dengan cara destilasi uap
menghasilkan limbah yang belum dimanfaatkan secara potensial
hingga saat ini. Berdasarkan survei pada UKM minyak biji pala
yang berada di Aceh dan Lampung limbah destilasi dibiarkan dan
dibuang. Dalam sekali proses produksi 1 ton biji pala
menghasilkan minyak 20% dan limbah biji pala kurang lebih 80%.
Umumnya ampas yang merupakan limbah sisa penyulingan
minyak pala selama ini kurang dimanfaatkan, hanya digunakan
sebagai pupuk organik. Sebenarnya ampas tersebut masih
mengandung sejumlah oleoresin didalamnya yang dapat
dimanfaatkan sebagai ekstrak rempah pala untuk industri
makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika (Arpi dkk.,
2013). Menurut Rukmana dkk. (2015), tempurung pala sebagai
limbah dari industri minyak pala dan buah pala disinyalir dapat
digunakan sebagai bahan bakar berbentuk briket arang. Briket
arang adalah bahan bakar alternatif berupa arang yang
mempunyai bentuk tertentu, kerapatannya tinggi, diperoleh
melalui cara pengempaan arang halus yang dicampur dengan
bahan perekat.
Proses isolasi minyak pala dari biji pala dengan
menggunakan metode destilasi uap diperoleh hasil minyak dan
residu berupa ampas atau limbah produksi yang tidak terpakai.
Limbah produksi tersebut diketahui mengandung senyawa
trimiristisin. Mengisolasi trimiristin disertai dengan amidasi
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menggunakan senyawa amoiak maka akan diperoleh amida
asam lemak yang selanjutnya dapat digunkan sebagai surfaktan.
Surfaktan berfungsi sebagai penurun tegangan permukaan.
Sebagai surfakta, senyawa asam lemak ini banyak digunkan
pada industri garmen, industri karet, kertas, dan sebagainya.
Disamping penggunaannya sebagai surfuktan, senyawa amida
ini juga digunakan dalam pembuatan industri bahan polimer, yaitu
dengan mereaksikan amida asam lemak dengan formaldehida
atuun etilen oksida (Masyithah, 2006). Menurut Kapelle dan
Marsela (2014), trimiristin dapat diisolasi dari biji pala hasil
samping destilasi uap-air biji pala dan diperoleh trimisistin dengan
rendemen 11%.
2.3 Dupa
Dupa adalah bahan biotik aromatik yang melepaskan asap
harum saat dibakar. Istilahnya mengacu pada bahan itu sendiri,
bukan aroma yang dihasilkannya. Dupa digunakan untuk alasan
estetika, aromaterapi, meditasi, dan upacara. Dupa juga bisa
digunakan sebagai deodoran atau insektifuge sederhana. Dupa
terdiri dari bahan tanaman aromatik, sering dikombinasikan
dengan minyak esensial. Bentuk dupa berbeda dengan budaya
yang mendasarinya, dan telah berubah seiring kemajuan
teknologi dan meningkatnya keragaman alasan pembakarannya.
Dupa terdiri dari dua yaitu dupa pembakaran tidak langsung dan
dupa pembakaran langsung. Dupa pembakaran tidak langsung
(dupa yang tidak mudah terbakar) tidak mampu menyala dengan
sendirinya, dan membutuhkan sumber panas yang terpisah.
Dupa pembakaran langsung (dupa yang mudah terbakar) disulut
langsung oleh nyala api lalu dikembang atau dilepas,
meninggalkan ember yang menyala yang berbau dan
melepaskan keharuman. Dupa pembakaran langsung adalah
pasta yang terbentuk di sekitar batang bambu, atau pasta yang
diekstrusi menjadi bentuk tongkat atau kerucut (Anonim, 2017).
Menurut Raut et al. (2011), bahan dasar pembuatan dupa yaitu
bubuk cendana, serbuk arang, bubuk jigit, serbuk kayu putih.
Bahan tersebut dicampur dan diambil sesuai jumlah formulasi
dengan ditambahkan air. Setelah mendapatkan massa basah,
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minyak atsiri ditambahkan pada bagian yang sama dari massa
basah.
Dupa stik biasanya dibuat dari tanaman aromatik dan minyak
esensial yang diekstraksi dari tumbuhan atau sumber hewani.
Saat dibakar, mereka akan menghasilkan keharuman yang
sangat menawan. Di zaman kuno, hanya resin atau kayu alami
yang harum seperti cendana dan nilam yang digunakan untuk
dupa. Namun saat ini hampir semua aroma dapat digunkana
seperti teh hijau, bluberry, kue, dan jahe. Pembuatan dupa tidak
menggunakan bahan kimia yang khas namun menggunakan
baham baku yang terdiri dari bubuk bau-bauan (akar, kulit kayu,
daun, bunga, dll), resin, minyak atsiri dan bahan kimia aromatik.
Dupa stik dianggap sebagai zat yang merangsang indera untuk
membawa kenikmatan fisik dan ketenangan mental (Ramya et
al., 2013). Menurut Chang Lin et al. (2008), Karakteristik fisik dari
dupa adalah, seperti panjang dan diameter tongkat bambu
adalah masing-masing rata-rata 39,5 dan 0,4 cm, panjang dan
diameter bagian dupa yang telah dilapisi adonan dupa adalah
rata-rata 28,5 dan 2,7 cm. Berat seluruh tongkat dupa adalah
rata-rata 1,3 g. Komposisi dalam satu tongkat dupa terdiri dari
21% bubuk herbal dan kayu, 35% bahan wewangian, 11%
bubuk perekat, dan 33% dari bambu.
2.4 Bunga Kamboja
Tanaman kamboja atau dikenal dengan frangipani (Plumeria
sp.) merupakan jenis tumbuhan berbunga yang berasal dari
Amerika Tengah dan Afrika. Tanaman ini ditemukan oleh Charles
Plumier, seorang botanis Perancis. Kamboja merupakan jenis
tanaman tropis yang tumbuh subur di dataran rendah sampai
ketinggian tanah 700 m di atas permukaan laut. Ciri khas
tanaman ini mudah tumbuh dan berkembangbiak serta tidak
memerlukan perawatan khusus. Tanaman kamboja dapat
bertahan hidup sampai ratusan tahun karena merupakan
tanaman sekulen yaitu jenis tanaman yang dapat menyimpan air
pada seluruh bagian mulai dari akar, batang, daun, dan bunganya
(Wrasiati, 2011). Bunga kamboja ada yang berkelopak besar atau
juga kecil dan ada yang berwarna putih, kuning, dan merah.
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Menurut Zaheer et al. (2010), bunga kamboja memiliki beberapa
senyawa atsiri, yang menjadi penyebab utama bunga tersebut
harum. Senyawa-senyawa atsiri yang terdapat dalam kamboja
diantaranya geraniol, sitronelol, dan linalool (Farooque et al.,
2012). Senyawa-senyawa atsiri tersebut sangat bermanfaat,
antara lain dapat memberi efek relaksasi, mengurangi stress, dan
mengusir nyamuk.
Analisis terhadap P. acuminata (bunga kuning) memberikan
hasil 23 senyawa volatil. Komponen utamanya adalah alkanoic
acid yang bila dijumlahkan adalah 73,80/0. Palmitic acid
sebanyak 36,2% merupakan senyawa yang paling berlimpah
dalam minyak atsiri, diikuti oleh linoleic acid (16,8%), lauric acid
(10,4%) dan myristic acid (10,30/0). Senyawa Hidrokarbon (tujuh
senyawa) sebanyak 17,4%, didominasi oleh senyawa nonterpenoid (lima senyawa) hingga 17,1%. α-Thujene dengan
jumlah 0,04% merupakan satu-satunya monoterpena yang
muncul. Sedangkan β-patchoulene dengan jumlah 0,20/0,
menunjukkan kelompok senyawa sesquiterpena. Senyawa
alkohol dalam bentuk terpenoid. Linalool, α-terpineol dan geraniol
adalah monoterpenoid yang muncul dalam jumlah yang sangat
kecil (sekitar 0,5%) dan (Z,E)-farnesol dengan jumlah 0,6% yang
merupakan
satu-satunya
sesquiterpenoid
yang
dapat
teridentifikasi. Secara keseluruhan terpenoid hanya muncul
dalam jumlah yang relatif rendah tetapi bertanggung jawab
signifikan terhadap bau yang ringan mirip bau mawar dan bau
sitrus yang kuat (Julianto, 2016).
2.5 Miyak Atsiri
Minyak atsiri adalah minyak berbasis nabati dengan
komponen aromatik kuat yang terdiri dari senyawa kimia yang
berbeda. Misalnya, alkohol, hidrokarbon, fenol, aldehida, ester
dan keton adalah beberapa komponen utama minyak atsiri
(Rassem et al., 2016). Minyak atsiri berwujud cairan kental pada
suhu ruang namun mudah menguap. Minyak atsiri memiliki
aroma khas dari suatu jenis tumbuhan karena kandungan yang
dimilikinya. Pengambilan minyak atsiri terdiri dari 3 cara yaitu
pengempaan, ekstraksi menggunakan pelarut dan destilasi.
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Destilasi merupakan cara yang paling sering digunakan dalam
skala industri. Kondisi bahan saat destilasi dapat dalam kondisi
bahan baku segar ataupun kering (Sukardi dkk., 2014).
Minyak esensial atau minyak atsiri merupakan cairan hasil
proses penyulingan yang kaya akan zat biologi aktif. Minyak
esensial berasal dari tumbuhan yang memiliki khasiat untuk
mengobati (akar, batang, bunga, kulit kayu, buah, daun dan
bagian lain). Minyak esensial banyak digunakan sebagai
aromaterapi (Mulyana dkk., 2011). Minyak atsiri banyak
diaplikasikan dalam bidang industri, seperti industri kosmetik,
parfum, farmasi, essence, dan flavoring agent. Minyak atsiri dari
beberapa jenis tumbuhan bersifat aktif biologis sebagai
antibakteri dan anti jamur. Oleh karena itu, minyak atsiri dapat
digunakan sebagai bahan pengawet makanan serta sebagai
antibiotik alami (Djafar dkk., 2010).
2.6 Minyak Atsiri Biji Pala
Minyak pala merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang
sangat
diminati
di
pasar
internasional
dikarenakan
penggunaannya sangat luas, seperti bahan baku dalam industri
parfum, kosmetika, farmasi, makanan dan minuman, penyedam
alami, selain untuk pengobatan bahkan digunakan untuk
mengobati penyakit-penyakit kronis seperti kanker. Selain itu juga
memiliki aktivitas antioksidan, antimikroba dan antifungal. Minyak
pala yang dikenal di pasar dunia adalah minyak pala yang diolah
dari biji dan fuli (Sipahelut, 2012). Menurut Bustaman (2008),
minyak pala tidak berwarna sampai dengan kuning muda, berbau
tajam, dan beraroma rempah. Komponen utama minyak pala
adalah α-pinene, camphene, β-pinene, sabinene, myrcene, αphellandrene,
α-terpinene,
γ-terpine,
limonene,
1,8ceniole,linalool, terpine-4-ol, safrole, methyleugenol dan
myristicin.
Minyak pala dapat dihasilkan dari daun, biji dan fuli buah
pala. Kandungan minyak dalam daun tidak lebih dari 1,7%, fuli
pala dapat menghasilkan 4-17% minyak, biji pala menghasilkan
minyak berkisar antara 5-15%. Ciri minyak pala yaitu bewarna
jernih kekuningan atau kehijauan serta memiliki aroma yang khas
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(Hidayati dkk., 2015). Menurut Nurjannah (2007), biji pala terdiri
dari dua bagian utama yaitu 30-45% minyak dan 45-60% bahan
padat termasuk selulosa. Minyak terdiri dari atas dua jenis yaitu
minyak atsiri dan lemak. Minyak atsiri (essential oil) sebanyak 515% dari berat biji keseluruhan sedangkan lemak (fixed oil) yang
disebut nutmeg butter sebanyak 24-40% dari berat biji.
Perbedaan komponen tersebut tergantung pada letak geografis
dan tempat tumbuhnya maupun jenis (varietas) dari tanaman
pala. Walaupun kandungan minyak atsiri pada biji pala rendah
dari lemak, namun komponen minyak atsiri lebih penting sebagai
perisa (flavouring agent) dalam industri makanan dan minuman
serta industri farmasi.
Kualitas minyak pala telah distandarkan oleh Badan
Standarisasi Nasional (BSN) sesuai No. 2388-2006. Standar
Nasional Indonesia (SNI) minyak pala dapat dilihat pada Tabel
2.1.
Tabel 2.1 SNI Minyak Pala
Komponen Mutu
Warna
Berat Jenis, 20C⁰/20C⁰
Indeks Bias, 20C⁰
Putaran Optik, 20C⁰
Kelarutan dalam etanol 90%
Sisa Penguapan (%)
Sumber: (BSN, 2006)

Standar Mutu
Jernih – Kuning Muda
0,885 – 0,907
1,475 – 1,485
(+6⁰) – (+18⁰)
1:1 – 1:3
Maks. 2

2.7 Response Surface Methodology (RSM)
Response Surface Methodology (RSM) adalah alat yang
efisien untuk menemukan kondisi optimal. RSM
adalah
kumpulan teknik statistik dan matematis untuk menganalisis dan
memecahkan persamaan multivariabel. RSM menggunakan plot
kontur untuk menemukan permukaan respon dan menemukan
parameter optimal, yang berguna untuk menilai kondisi optimal
dengan jelas. Oleh karena itu, RSM telah berhasil digunakan
untuk mengembangkan, memperbaiki, dan mengoptimalkan
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proses (Suphamityotin, 2011). Menurut Mayers et al. (2016),
Response Surface Methodology merupakan salah satu metode
yang digunakan untuk melakukan proses optimasi respon pada
percobaan dengan faktor perlakuan bersifat kuantitatif.
Rancangan komposit terpusat merupakan rancangan faktor
2k atau faktorial sebagian. Pada rancangan komposit terpusat
setiap variabel memiliki dua taraf yang diberi kode 1, -1, dan 0
sebagai nilai tengah serta diperluas dengan nilai α (α= 2k/4, k=
jumlah variabel) (Gasperz, 1992). Menurut Montgomery (2009),
metode permukaan respon menggunakan rancangan persamaan
polinomial orde satu untuk menentukan hubungan antara respon
dengan variabel bebasnya. Variabel bebas dinotasikan sebagai
X1, X2,...Xn sedangkan respon dinotasikan sebagai Y, dimana
variabel bebas merupakan faktor yang diduga berpengaruh
terhadap respon yang terbentuk. Dibutuhkan suatu rancangan
percobaan untuk membangun model polinomial ordo kedua yaitu
rancangan komposit terpusat. Pada rancangan komposit terpusat
dibutuhkan paling sedikit 3 taraf untuk setiap faktor. Hal ini
diperlukan agar parameter model dapat diduga.
2.8 Penelitian Terdahulu
Penelitian Usmiati dkk. (2015), dengan judul “Limbah
Penyulingan Sereh Wangi dan Nilam Sebagai Insektisida
Pengusir Lalat Rumah (Musca domestica)”. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat
perlakuan dan tiga ulangan. Formulasi perlakuan perbandingan
bahan limbah penyulingan minyak sereh wangi dengan limbah
penyulingan minyak nilam yaitu F1 seesar 4:0, F2 sebesar 3:5,
F3 sebesar 4:4 dan F4 sebesar 5:3. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa formula dupa dari bahan aktif limbah penyulingan minyak
sereh wangi dengan limbah penyulingan minyak nilam
perbandingan 4:4 dan 5:3 memiliki efektivitas lebih dalam
mengusir serangga lalat rumah dengan persentase daya tolak
masing-masing 100% pada pembakaran 2 dan 3 jam, ditandai
oleh menjauhnya lalat dari dupa.
Penelitian Ramya et al. (2013), degan judul “Patchouli in
Fragrances-Incense Stick Production from Patchouli Spent
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Charge Powder”. Limbah penyulingan minyak nilam dikeringkan
(pengeringan baki konvektif, pengeringan naungan dan
pengeringan matahari) dan dihancurkan menjadi bubuk dengan
ukuran yang sesuai. Perbandingan serbuk nilam dengan serbuk
kayu yang digunakan pada penilitian yaitu 5:10, 10:5 dan 15:0.
Perbandingan daun dengan ranting nilam yang digunakan pada
penelitian yaitu 70:30, 60:40 dan 100:0. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa serbuk nilam dapat menggantikan serbuk
gergaji atau serbuk kayu sekitar 5%-10%. Tepung nilam dapat
ditambahkan sekitar 5%-10% menggantikan serbuk kayu yang
biasanya ada pada tingkat sekitar 15% dalam campuran bahan.
Penelitian Raut et al. (2011), dengan judul “Preparation and
Evaluation of Antimicrobial Herbal Based Incense Stick for
Fumigation against infectious bacteris”. Penelitian tersebut terdiri
dari 2 formulasi dupa stik herbal yaitu formulasi A dan B.
Formulasi A (25 g) yang terdiri dari serbuk arang 5 g, serbuk jigit
5 g, serbuk kayu putih 10 g, serbuk kayu cendana 2 g, benzoin 1
g, gum benzoin 1 g dan sohra 1 g. Formulasi B (25 g) yang terdiri
dari serbuk arang 5 g, serbuk jigit 5 g, serbuk kayu putih 10 g,
serbuk kayu cendana 3 g, benzoin 0,5 g, gum benzoin 0,5 g dan
sohra 1 g. Formulasi A dan B dicelupkan pada masing-masing
minyak antara lain minyak “lavender”, minyak kayu putih dan
minyak “neem”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi
yang dicelupkan minyak “lavender” mampu menjadi penghambat
mikroba maksimum (70,35%), sedangkan aktivitas paling sedikit
ditunjukkan pada formulasi B yang dicelupkan minyak “neem”
(48,38%). Dupa stik yang diformulasikan menunjukkan tingkat
pencegahan yang memuaskan dengan keuntungan yang tidak
beracun, ekonomis dan mudah diperoleh secara efektif serta
menggantikan metode fumigasi (metode membunuh hama) yang
berbahaya.
Penelitian Andari (2017), dengan judul “Pembuatan Dupa
Limbah Penyulingan Pala (Kajian Pengenceran dan Lama
Pencelupan)”. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 Faktor dan 3 ulangan. Faktor
pengenceran terdari dari 2 yaitu 1:5 dan 1:10. Faktor lama
pencelupan terdiri dari 4 yaitu 1 menit, 1,5 menit, 2 menit dan 2,5
menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik
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dupa limbah penyulingan pala pengenceran 1:10 dan lama
pencelupan 1,5 menit dengan kadar air sebesar 13,3% sehingga
diperoleh lama bakar 81,7 menit. Hasil kadar air terendah
sebesar 12,5 (%bb) dan kadar air tertinggi sebesar 13,5 (%bb).
Hasil lama bakar terendah yaitu 79,3 menit dan lama bakar
tertinggi yaitu 88,7 menit.
2.9 Hipotesis
Diduga proporsi bahan serbuk limbah biji pala, serbuk
kamboja kuning serta lama pencelupan pada minyak biji pala
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dupa.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 – Januari
2018 di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas
Brawijaya dan UKM Firda Jaya, Wagir, Kabupaten Malang.
3.2 Bahan dan Alat
3.2.1 Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk
limbah padat destilasi biji pala, serbuk lengket, stik bambu
panjang 32cm, bunga kamboja kuning, etanol 96%, minyak atsiri
pala, LPG, plastik, alumunium foil, karet dan air
3.2.2 Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah disc
mill, mesin pembuat dupa, ayakan mesh 60, tunnel dryer,
timbangan digital, tabung erlenmeyer, moisture analyzer
(Ahimitsu MO120), loyang, baskom, spatula, sendok, gelas ukur,
botol plastik.
3.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium
2. Penggunaan limbah cangkang dan biji pala dari proses
destilasi
3. Penggunaan bunga kamboja kuning yang telah mekar
dan jatuh
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3.4 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan urutan langkah pengerjaan
penelitian yang terdiri dari tahap-tahap yang saling berkaitan,
prosedur tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Penelitian Pendahuluan

Penentuan Hipotesis

Penentuan Metode Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pengolahan dan Analisis Data

Pemilihan Perlakuan Terbaik

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian
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3.5 Rancangan Penelitian
Penelitan dilakukan menggunakan Metode Respon Surface
Methodology (RSM) dengan Rancangan Komposit Terpusat
dengan 3 faktor. Faktor pertama yaitu proporsi serbuk biji pala,
faktor kedua yaitu proporsi serbuk kamboja kuning dan faktor
ketiga yaitu lama pencelupan pada minyak pala. Dari ketiga faktor
maka percobaan dilakukan pada titik tengah (X=0). Proporsi
serbuk biji pala 50% (X1=0), proporsi serbuk kamboja kuning
50% (X2=0) dan lama pencelupan pada minyak pala 90 detik
(X3=0). Level dari masing-masing faktor dalam percobaan
sebagai berikut:
1. Penentuan rancangan faktorial 23 (pengaruh dari tiga faktor)
sebagai ordo pertama dan ditetapkan level yang akan diteliti
a. Faktor proporsi serbuk biji pala (A) dengan level fakor:
 Proporsi 25% (X1 = -1)
 Proporsi 50% (X1 = 0)
 Proporsi 75% (X1 = +1)
b. Faktor proporsi serbuk kamboja kuning (B) dengan level
fakor:
 Proporsi 25% (X2 = -1)
 Proporsi 50% (X2 = 0)
 Proporsi 75% (X2 = +1)
c. Faktor lama pencelupan pada minyak pala (C) dengan
level fakor:
 Lama pencelupan 60 detik (X3 = -1)
 Lama pencelupan 90 detik (X3 = 0)
 Lama pencelupan 120 detik (X3 = +1)
2.

Pada faktor proporsi serbuk biji pala, hubungan variabel asli
dengan X1 dapat diketahui dengan menggunakan levellevelnya yaitu 25% (X1 = -1), 50% (X1 = 0) dan 75% (X1 =
+1) dengan jarak antar level sebesar 25%. Maka hubungan
kedua variabel tersebut yaitu:
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A − 50
; A = 25X1 + 50 … … … … … . (1)
25
Pada faktor proporsi serbuk kamboja kuning, hubungan
variabel asli dengan X2 dapat diketahui dengan
menggunakan level-levelnya yaitu 25% (X2 = -1), 50% (X2 =
0) dan 75% (X2 = +1) dengan jarak antar level sebesar 25%.
Maka hubungan kedua variabel tersebut yaitu:
B − 50
X2 =
; B = 25X2 + 50 … … … … … . (2)
25
Pada faktor lama pencelupan pada minyak pala, hubungan
variabel asli dengan X3 dapat diketahui dengan
menggunakan level-levelnya yaitu 60 detik (X3 = -1), 90 detik
(X3 = 0) dan 120 detik (X3 = +1) dengan jarak antar level
sebesar 30 detik. Maka hubungan kedua variabel tersebut
yaitu:
C − 90
X3 =
; C = 30X3 + 90 … … … … … . (3)
30
X1 =

Menentukan nilai α = 2k/4, penelitian ini menggunakan tiga
faktor sehingga nilai k = 3. Nilai α = 23/4 = 1,681. Menentukan
level-level yang bersesuaian dari nilai – α = - 1,681 dan α =
1,681 sesuai perhitungan hubungan variabel X1, X2 dan X3
dengan variabel asli dalam persamaan (1), (2) dan (3).
Persamaan (1)
a. X1 = 1,681, maka A = 25 (1,681) + 50 = 92, 045
b. X1 = - 1, 681, maka A = 25 (-1,681) + 50 = 7,955
Persamaan (2)
a. X2 = 1,681, maka B = 25 (1,681) + 50 = 92, 045
b. X2 = - 1, 681, maka B = 25 (-1,681) + 50 = 7,955
Persamaan (3)
a. X3 = 1,681, maka C = 30 (1,681) + 90 = 140,454
b. X3 = - 1, 681, maka C = 30 (-1,681) + 90 = 39,546
Rancangan percobaan dapat dilihat pada Tabel 3.1
3.
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Tabel 3.1 Rancangan Percobaan
Variabel Kode
Variabel Asli

Respon

Serbuk
Kamboja
Kuning
(%)

Lama
Pencelu
pan
(detik)

Lama
Bakar
(menit)

Kadar
Air
(% bb)

25
25
75
75
25
25
75
75

60
60
60
60
120
120
120
120

Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1

Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2

X1

X2

X3

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
1,681
1,681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
+1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

Serbu
k Biji
Pala
(%)
25
75
25
75
25
75
25
75

0

0

7,96

50

90

Y1

Y2

0
-1,681
1,681
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-1,681
1,681
0
0
0
0
0
0

92,04
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
7,96
92,04
50
50
50
50
50
50
50
50

90
90
90
39,55
140,45
90
90
90
90
90
90

Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1
Y1

Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2
Y2

Berdasarkan Tabel 3.1 maka diperoleh titik komposit terpusat
yang dicobakan seperti pada Tabel 3.2
Tabel 3.2 Titik Komposit Terpusat
Faktor
-α
Biji Pala (%)
7,96
Kamboja Kuning (%)
7,96
Lama Pencelupan (detik)
39,55
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-1
25
25
60

0
50
50
90

1
75
75
120

α
92,04
92,04
140,45

3.6 Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian terdiri dari 3 tahap yaitu pembuatan
serbuk biji pala, pembuatan serbuk bunga kamboja kuning dan
pembuatan dupa. Diagram alir pembuatan serbuk biji pala dapat
dilihat pada Gambar 3.2. Diagram alir pembuata serbuk bunga
kamboja kuning dapat dilihat pada Gambar 3.3. Diagram alir
pembuatan dupa dapat dilihat pada Gambar 3.4
 Pembuatan Serbuk Biji Pala
1. Mengeringkan limbah destilasi biji pala menggunakan
tunell drying selama ±16 jam
2. Menghaluskan biji pala kering menggunakan mesin disc
mill
3. mengayak serbuk biji pala menggunakan ayakan (mesh
60)
4. Serbuk biji pala

Biji Pala

Dikeringkan
(50⁰C, 16 jam)
Dihaluskan
(disc mill)
Diayak
(Mesh 60)

Serbuk yang
tidak lolos

Serbuk Biji Pala

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Biji Pala



Pembuatan Serbuk Bunga Kamboja Kuning
1. Mengeringkan bunga kamboja kuning menggunakan
tunell drying ±10 jam
2. Menghaluskan bunga kamboja kuning menggunakan
blender
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3. Mengayak serbuk biji pala menggunakan ayakan (60
mesh)
4. Serbuk bunga kamboja kuning
Bunga Kamboja
Kuning

Dikeringkan
(50⁰C, 10 jam)
Dihaluskan
(Blendr)
Diayak
(Mesh 60)

Serbuk yang
tidak lolos

Serbuk Bunga
Kamboja Kuning

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Bunga Kamboja Kuning



Pembuatan Dupa
1. Menimbang serbuk biji pala dan serbuk kamboja kuning
sesuai output Respon Surface Method (RSM) (25%, 50%
dan 75%)
2. Mencampur serbuk biji pala dan serbuk kamboja dengan
serbuk lengket dengan perbandingan 1:1 dan air 50%
hingga terbentuk adonan
3. Memasukkan adonan pada mesin pembuat dupa
(diameter 4 mm dan panjan stik bambu 32 cm)
4. Mengeringkan dupa yang telah jadi menggunakan sinar
matahari selama 12 jam
5. Mencelupkan dupa yang kering pada minyak pala
dengan perbandingan minyak pala dan etanol 1:10
selama 60, 90 dan 120 detik sesuai output Respon
Surface Method (RSM)
6. Mengeringkan dupa selama 2 jam di bawah sinar
matahari
7. Dupa
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Serbuk biji pala dan serbuk
kamboja kuning

Ditimbang (25%, 50% dan 75%)

1. Serbuk
lengket:bahan 1:1
2. Air 50% v/b

Dicampur

Adonan Dupa

Stik Bambu
(32 cm)

Pencetakan dengan mesin
(Diameter 4 mm)

Pengeringan
(2 hari)

Dupa Kering

Minyak atsiri pala : etanol
(1:10)

Pencelupan Minyak Pala
(60, 90 dan 120 detik)

Pengeringan 2 jam

Dupa

Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Dupa
(Modifikasi Husnanto, 2008)
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Dianalisis:
1. Organoleptik
2. Lama Bakar
2. Kadar Air

3.7 Pengamatan
Dupa yang sudah jadi dilakukan uji organoleptik yaitu aroma
sebelum dibakar, aroma setelah dibakar, warna dan tekstur.
Panelis uji organeleptik terdiri dari 3 panelis terlatih yaitu
produsen dupa, pihak klenteng Kota Malang dan pihak klenteng
Kota Batu. Prosedur uji organoleptik dapat dilihat pada Lampiran
1. Uji lama bakar menggunakan stopwatch, prosedur uji lama
bakar dapat dilihat pada Lampiran 2. Uji kadar air menggunakan
moisture analyzer (Ahimitsu MO120), prosedur uji kadar air dapat
dilihat pada Lampiran 3.
3.8 Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan menggunakan software Design
Expert. Data dimasukkan dalam rancangan komposit terpusat
dengan tiga faktor yaitu serbuk biji pala, serbuk kamboja kuning
dan lama pencelupan pada minyak pala. Respon yang digunakan
yaitu lama bakar dan kadar air dupa. Analisis data menggunakan
Design Expert 7.1.5 yang dapat dilihat pada Lampiran 4
3.9 Verifikasi Hasil Solusi Optimal
Verifikasi diperlukan untuk memastikan kondisi optimum
yang disarankan hasil komputasi memiliki respon sama pada
penelitian skala laboratorium. Model RSM dianggap memadai
apabila nilai prediksi respon optimal mendekati nilai verifikasi.
Selanjutnya dilakukan pengujian pada dupa solusi terbaik.
Adapun langkah-langkah dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dibuat dupa sesuai kondisi optimal dari proporsi serbuk
limbah biji pala, serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala sebagai solusi terbaik
2. Dilakukan uji lama bakar dan uji kadar air
3. Dibandingkan hasil uji dengan prediksi RSM
4. Dilakukan uji organoleptik pada dupa solusi terbaik
menggunakan metode hedonic scale scorring pada panelis
sebanyak 3 orang (panelis terlatih) yaitu produsen dupa,
pihak klenteng Kota Malang dan pihak klenteng Kota Batu,
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guna mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap
dupa
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Analisa Desain Komposit Terpusat
1.1.1 Respon Lama Bakar
Lama bakar dupa dengan faktor proporsi serbuk limbah biji
pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama pencelupan
minyak pala dapat dilihat pada Tabel 4.1. Diketahui lama bakar
dupa antara 79 menit sampai 98 menit. Lama bakar terendah
yaitu 79 menit yang diperoleh dari serbuk limbah biji pala 7,96%,
serbuk kamboja kuning 50% dan lama pencelupan minyak pala
selama 90 detik. Lama bakar tertinggi yaitu 98 menit yang
diperoleh dari serbuk limbah biji pala 75%, serbuk kamboja
kuning 25% dan lama pencelupan minyak pala selama 120 detik.
Model yang terpilih untuk respon lama bakar yaitu model 2FI (Two
Factors Interaction) dilihat dari hasil ringkasan model statistik
pada Lampiran 5. Model 2FI memiliki nilai PRESS (Prediction
Error of Squares) terkecil yaitu sebesar 311,39. Nilai PRESS
menunjukkan kecilnya kesalahan (error) dalam model. Suatu
model lebih baik apabila memiliki nilai PRESS yang relatif kecil.
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Tabel 4.1 Data Respon Lama Bakar
Variabel Kode
Variabel Asli
Serbuk
Serbuk
Lama
Kamboja
X1
X2
X3
Biji Pala
Pencelupan
Kuning
(%)
(detik)
(%)
-1
-1
-1
25
25
60
+1
+1
-1
75
25
60
-1
+1
-1
25
75
60
+1
+1
-1
75
75
60
-1
-1
+1
25
25
120
+1
-1
+1
75
25
120
-1
+1
+1
25
75
120
+1
+1
+1
75
75
120
-1,681
0
0
7,96
50
90
1,681
0
0
92,04
50
90
0
-1,681
0
50
7,96
90
0
1,681
0
50
92,04
90
0
0
-1,681
50
50
39,55
0
0
1,681
50
50
140,45
0
0
0
50
50
90
0
0
0
50
50
90
0
0
0
50
50
90
0
0
0
50
50
90
0
0
0
50
50
90
0
0
0
50
50
90

Respon
Lama
Bakar
(Menit)
80
88
91
89
83
98
82
94
79
85
84
88
84
90
89
87
89
92
89
88

Hasil analisis ragam (ANOVA) respon lama bakar dapat
dilihat pada Lampiran 6. Pada Lampiran 6 menunjukkan model
2FI berpengaruh nyata (signifikan) terhadap respon lama bakar
dengan nilai p model sebesar 0,0066 (nilai p < 0,05). Nilai p
merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian model, semakin
kecil nilai p maka model semakin signifikan terhadap respon
(Zhoa dan Wang, 2011).
Lack of fit artinya penyimpangan atau ketidak tepatan
terhadap model linear order pertama. Nilai p lack of fit < 0,05
artinya lack of fit bermakna sehingga model linear order pertama
tidak tepat sehingga perlu dikembangkan menjadi model
kuadratik atau model nonlinier (Bas dan Boyaci, 2007). Nilai p
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pada lack of fit respon lama bakar sebesar 0,0498 (nilai p < 0,05)
dengan status significant. Hal ini menunjukkan bahwa model
linear orde pertama tidak tepat sehingga dikembangakan menjadi
model 2FI yang signifikan terhadap respon lama bakar.
Pada Lampiran 6 menunjukkan nilai R-Squared pada
ANOVA sebesar 0,7028 yang artinya faktor proporsi serbuk
limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala mempengaruhi respon lama bakar
sebesar 70,28%. Sehingga 29,72% dipengaruhi faktor lain yang
tidak termasuk didalam model. Nilai Adjusted R-Squared pada
ANOVA sebesar 0,5657 yang artinya terdapat korelasi sebesar
0,5657. Pada ANOVA juga diketahui persamaan polinominal 2
bentuk yaitu variabel kode dan variabel aktual. Persamaan
polinomial bentuk variabel kode sebagai berikut:
Y = 87, 45 + 3,16 X1 + 1,01 X2 +1,40 X3 – 1,63 X1X2 + 2,62 X1X3
– 2,13 X2X3 ...............................................................................(1)
Persamaan polinomial dalam bentuk variabel sebenarnya
(aktual) sebagai berikut:
Y = 71,43554 – 0,058790 X1 + 0,42521 X2 + 0,013263 X3 – 0,0026
X1X2 + 0,0035 X1X3 – 0,00283 X2X3 .........................................(2)
Keterangan:
Y
= Lama Bakar
X1
= Serbuk Limbah Pala
X2
= Serbuk Kamboja Kuning
X3
= Lama Pencelupan
Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui dari ketiga
faktor bahwa faktor serbuk kamboja kuning paling berpengaruh
terhadap lama bakar yaitu sebesar -0,42521. Arti dari (-) yaitu
setiap penurunan 1 poin akan berpengaruh sebesar 0,42521.
Faktor kedua yang berpengaruh terhadap lama bakar yaitu
serbuk limbah biji pala sebesar +0,058790. Arti dari (+) yaitu
setiap peningkatan 1 poin akan berpengaruh sebesar 0,058790.
Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap lama bakar yaitu lama
pencelupan minyak pala sebesar +0,013263. Arti dari (+) yaitu
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setiap peningkatan 1 poin akan berpengaruh sebesar 0,013263.
Pada persamaan juga diketahui nilai konstanta sebesar
71,43554. Konstanta yaitu suatu nilai ketetapan.
Grafik hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk kontur dan
tiga dimensi. Grafik menunjukkan hubungan proporsi serbuk
limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala terhadap respon lama bakar. Hubungan
tiga faktor terhadap respon lama bakar dapat dilihat pada
Gambar 4.1.

A

B

Gambar 4.1 Respon Surface Plot bentuk kontur (A) dan tiga dimensi (B)
pengaruh proporsi serbuk biji pala, proporsi serbuk
kamboja kuning dan lama pencelupan minyak pala
terhadap respon lama bakar

Pada Gambar 4.1 (A) menunjukkan bahwa garis garis
paling kiri (terluar) menampilkan nilai lama bakar terendah,
semakin kekanan (dalam) garis menunjukkan peningkatan nilai
lama bakar. Warna kontur yang terbentuk yaitu biru ke hijau yang
menunjukkan nilai lama bakar semakin tinggi. Respon optimal
lama bakar ditandai dengan titik merah. Prediksi lama bakar
optimum 87 menit dengan proporsi serbuk limbah pala (X1) 50%,
serbuk kamboja kuning (X2) 50% dan lama pencelupan (X3) 90
detik. Lama pencelupan merupakan faktor aktual.
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Pada Gambar 4.1 (B) menunjukkan bahwa titik optimum
berada dititik tengah kurva. Prediksi lama bakar optimal 88 menit
dengan proporsi limbah pala (X1) 50%, serbuk kamboja kuning
(X2) 50% dan lama pencelupan (X3) 90 detik. Lama pencelupan
merupakan faktor aktual.
Hasil penelitian untuk respon lama bakar menunjukkan
bahwa proporsi serbuk limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja
kuning dan lama pencelupan minyak pala memberikan pengaruh
yang nyata (signifikan) terhadap lama bakar yang dihasilkan.
Faktor proporsi serbuk limbah biji pala dan serbuk kamboja
kuning memberikan kekompakan dan kepadatan yang berbeda
dalam satuan panjang yang sama (23 cm). Menurut Usmiati dkk.
(2015), semakin kompak dan padat produk dupa maka rongga
tempat penetrasi oksigen akan semakin sempit atau semakin
berkurang dan bara api dapat menjalar karena adanya
persinggungan bahan-bahan dalam dupa. Faktor lama
pencelupan minyak pala mempengaruhi lama bakar dari dupa.
Hal ini dikarenakan penggunaan minyak atsiri dan pengenceran
dengan etanol. Menurut Wiratmaja (2010), etanol adalah cairan
tak berwarna dengan karakteristik antara lain mudah terbakar,
larut dalam air, biodegradable, tidak karsinogenik, dan jika terjadi
pencemaran tidak memberikan dampak lingkungan yang
signifikan.
1.1.2 Respon Kadar Air
Kadar Air dupa dengan faktor proporsi serbuk limbah biji
pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama pencelupan
minyak pala dapat dilihat pada Tabel 4.2. Diketahui kadar air
dupa antara 12,84 (% bb) sampai 14,06 (% bb). Kadar air
terendah yaitu 12,84 (% bb) yang diperoleh dari serbuk limbah biji
pala 75%, serbuk kamboja kuning 75% dan lama pencelupan
minyak pala selama 120 detik. Lama bakar tertinggi yaitu 14,06
(% bb) yang diperoleh dari serbuk limbah biji pala 75%, serbuk
kamboja kuning 25% dan lama pencelupan minyak pala selama
60 detik. Model yang terpilih untuk respon kadar air yaitu model
linear dilihat dari hasil ringkasan model statistik pada Lampiran
7. Pada Lampiran 7 menunjukkan model linear memiliki nilai
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PRESS (Prediction Error of Squares) terkecil yaitu 1,89. Nilai
PRESS menunjukkan kecilnya kesalahan (error) dalam model.
Suatu model lebih baik apabila memiliki nilai PRESS yang relatif
kecil.
Tabel 4.2. Data Respon Kadar Air
Variabel Kode
X1

X2

X3

Serbuk
Biji Pala
(%)

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1,681
1,681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
+1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
-1,681
1,681
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
-1,681
1,681
0
0
0
0
0
0

25
75
25
75
25
75
25
75
7,96
92,04
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Variabel Asli
Serbuk
Lama
Bunga
Pencelupan
kamboja
(detik)
(%)
25
60
25
60
75
60
75
60
25
120
25
120
75
120
75
120
50
90
50
90
7,96
90
92,04
90
50
39,55
50
140,45
50
90
50
90
50
90
50
90
50
90
50
90

Respon
Kadar
Air
(% bb)
13,92
14,06
13,45
13,16
13,69
12,88
13,23
12,84
13,38
13,06
13,17
12,99
13,06
13,05
12,20
13,16
13,23
13,56
13,34
13,18

Hasil analisis ragam (ANOVA) respon kadar air dapat dilihat
pada Lampiran 8. Pada Lampiran 8 menunjukkan model linear
berpengaruh nyata (signifikan) terhadap respon lama bakar
dengan nilai p model sebesar 0,0187 (nilai p < 0,05). Nilai p
merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian model, semakin
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kecil nilai p maka model semakin signifikan terhadap respon
(Zhoa dan Wang, 2011).
Lack of fit artinya penyimpangan atau ketidak tepatan
terhadap model linear order pertama. Nilai p lack of fit > 0,05
artinya lack of fit tidak bermakna sehingga model linear order
pertama tepat (Bas dan Boyaci, 2007). Nilai p pada lack of fit
respon kadar air sebesar 0,0779 (nilai p > 0,05) dengan status
not significant. Hal ini menunjukkan bahwa model linear tepat
terhadap respon kadar air.
Pada Lampiran 8 menunjukkan nilai R-Squared pada
ANOVA sebesar 0,4548 yang artinya faktor proporsi serbuk
limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala mempengaruhi respon kadar air sebesar
45,48%. Sehingga 54,52% dipengaruhi faktor lain yang tidak
termasuk didalam model. Nilai Adjusted R-Squared pada ANOVA
sebesar 0,3526 yang artinya terdapat korelasi sebesar 0,3526.
Pada ANOVA juga diketahui persamaan polinominal 2 bentuk
yaitu variabel kode dan variabel aktual. Persamaan polinomial
bentuk variabel kode sebagai berikut:
Y = 13,28 – 0,14 X1 – 0,16 X2 -0,14 X3 .......................................(1)
Persamaan polinomial dalam bentuk variabel sebenarnya
(aktual) sebagai berikut:
Y = 14,30726 – 0,00553 X1 – 0,00637 X2 – 0,0048 X3 ...............(2)
Keterangan:
Y
= Lama Bakar
X1
= Serbuk Limbah Pala
X2
= Serbuk Kamboja Kuning
X3
= Lama Pencelupan
Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui dari ketiga
faktor bahwa faktor serbuk kamboja kuning paling berpengaruh
terhadap kadar air yaitu sebesar -6,36376E-003. Arti dari (-) yaitu
setiap penurunan 1 poin akan berpengaruh sebesar 6,36376E003. Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kadar air yaitu
serbuk limbah biji pala sebesar -5,53033E-003. Arti dari (-) yaitu
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setiap penurunan 1 poin akan berpengaruh sebesar 5,53033E003. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kadar air yaitu
lama pencelupan minyak pala sebesar -4,80056E-003. Arti dari () yaitu setiap penurunan 1 poin akan berpengaruh sebesar
4,80056E-003. Pada persamaan juga diketahui nilai konstanta
sebesar 14,30726. Konstanta yaitu suatu nilai ketetapan.
Grafik hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk kontur dan
tiga dimensi. Grafik menunjukkan hubungan proporsi serbuk
limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja kuning dan lama
pencelupan minyak pala terhadap respon kadar air. Hubungan
tiga faktor terhadap kadar air dapat dilihat pada Gambar 4.2.

A

B

Gambar 4.2 Respon Surface Plot bentuk kontur (A) dan tiga dimensi (B)
pengaruh proporsi serbuk biji pala, proporsi serbuk
kamboja kuning dan Lama pencelupan minyak pala
terhadap respon kadar air

Pada Gambar 4.2 (A) menunjukkan bahwa garis garis
paling atas (terluar) menampilkan nilai kadar air terendah,
semakin kebawah (dalam) garis menunjukkan peningkatan nilai
kadar air. Warna kontur yaiu dari hijau ke biru yang menunjukkan
nilai kadar air semakin rendah. Respon optimal nilai kadar air
ditandai dengan titik merah. Prediksi nilai kadar air optimum 13,2
(% bb) dengan proporsi serbuk limbah pala (X1) 50%, serbuk
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kamboja kuning (X2) 50% dan lama pencelupan (X3) 90 detik.
Lama pencelupan merupakan faktor aktual.
Pada Gambar 4.2 (B) menunjukkan bahwa titik optimum
berada dititik tengah kurva. Prediksi nilai kadar air optimal 13,34
(% bb) dengan proporsi limbah pala (X1) 50%, serbuk kamboja
kuning (X2) 50% dan lama pencelupan (X3) 90 detik. Lama
pencelupan merupakan faktor aktual.
Hasil penelitian untuk respon kadar air menunjukkan bahwa
proporsi serbuk limbah biji pala, proporsi serbuk kamboja kuning
dan lama pencelupan minyak pala memberikan pengaruh yang
tidak signifikan terhadap kadar air yang dihasilkan. Kadar air
dupa mempengaruhi daya simpan dan pembakaran dupa. Kadar
air yang tinggi mengakibatkan daya simpan rendah karena dupa
ditumbuhi jamur. Menurut Usmiati dkk. (2015), daya hantar
penjalaran api yang sangat baik mengandung kadar air maksimal
13%. Semakin rendah kadar air bahan maka semakin mudah
terbakar. Hasil kadar air dupa hampir semua diatas 13%, diduga
karena kadar air bahan tidak berbeda dimana kadar air serbuk
limbah biji pala sebesar 12,45 (% bb), serbuk kamboja kuning
13,29 (% bb) dan serbuk lengket sebesar 13,06 (% bb). Bahan
yang memiliki kadar air antara 12,45 (% bb) sampai 13,29 (% bb)
ditambahkan air sebagai adonan dupa. Selanjutnya adonan yang
telah menjadi dupa dikeringkan untuk mengurangi kadar air.
Faktor lain yang mempengaruhi kadar air adalah pengeringan.
Dupa yang telah mengalami pengeringan masih memiliki
kandungan air akibat air yang terikat pada bahan. Menurut
Vaclavik (2013), air pada bahan dibagi menjadi 2 yaitu air bebas
dan air terikat. Air bebas yaitu air yang dapat dikeluarkan dengan
diperas, ditekan dan dikeringkan, sedangkan air terikat yaitu air
yang tidak mudah dihilangkan seperti air yang terjebak pada
mikrokapiler dan air terikat sel ionik.
1.2 Optimasi Respon Lama Bakar dan Kadar Air
Proses optimasi merupakan proses yang dilakukan untuk
mengoptimalkan respon yang digunakan yaitu lama bakar dan
kadar air. Penentuan optimasi menggunakan batasan dari 3
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faktor dan 2 respon. Batas optimasi untuk respon penelitian dapat
dilihat pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa
faktor serbuk limbah biji pala memiliki tujuan didalam in range
dengan batas bawah 25% dan batas atas 75%. Faktor serbuk
kamboja kuning memiliki tujuan in range dengan batas bawah
25% dan batas atas 75%. Faktor lama pencelupan minyak pala
memiliki tujuan in range dengan batas bawah 60 detik dan batas
atas 120 detik. Respon lama bakar memiliki tujuan maximize
dengan batas bawah 78,3 menit dan batas atas 88,7 menit.
Penentuan batas bawah maupun batas atas untuk respon lama
bakar berdasarkan hasil penelitian Andari (2017), dupa limbah
pala memiliki nilai lama bakar terendah sebesar 78,3 dan nilai
lama bakar tertinggi sebesar 88,7 menit. Respon kadar air
memiliki tujuan minimize dengan batas bawah 12,5 (% bb) dan
batas atas 13,5 (% bb). Penentuan batas bawah maupun batas
atas untuk respon lama bakar berdasarkan hasil penelitian Andari
(2017), dupa limbah pala memiliki nilai kadar air terendah
sebesar 12,5 (% bb) dan nilai lama bakar tertinggi sebesar 13,5
(% bb).
Tabel 4.3 Batas Optimasi Respon Penelitian
Kriteria
Nama
Tujuan
Batas Bawah
Proporsi
Faktor Serbuk Biji
In Range
25
Pala (%)
Proporsi
Serbuk
Faktor
In Range
25
Kamboja
Kuning (%)
Lama
Faktor Pencelupan
In Range
60
(detik)
Lama Bakar
Respon
Maximize
78,3*
(menit)
Kadar Air (%
Respon
Minimize
12,5*
bb)
Sumber: *Andari (2017)
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Batas Atas
75

75

120
88,7*
13,5*

Berdasarkan batasan-batasan pada Tabel 4.3, maka
diperoleh solusi optimal hasil perhitungan komputasi yang terpilih
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Solusi Optimal Hasil Komputasi
Nama
Proporsi Serbuk
Limbah Biji Pala (%)
Proporsi Serbuk
Kamboja Kuning (%)
Lama Pencelupan
(detik)
Lama Bakar (menit)
Kadar Air (% bb)
Desirability
(Ketepatan)
Keterangan

Standar Prediksi
75
75
120
91,8833
12,8391
0,813
Selected

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan
optimal yaitu proporsi serbuk limbah biji pala 75%, proporsi
serbuk kamboja kuning 75% dan lama pencelupan minyak pala
120 detik, menghasilkan prediksi lama bakar 91,8833 menit dan
kadar air 12,8391 (%bb). Nilai desirability yaitu 0,813 yang
mendekati 1,0 maka semakin tinggi ketepatan hasil solusi dari
program. Nilai desirability berfungsi untuk menentukan ketepatan
hasil solusi (Montgomery et al., 2015). Hasil optimasi respon lama
bakar dan kadar air dapat dilihat pada Lampiran 9.
Hasil respon optimal pada komputasi diverifikasi dengan
cara mengujikan kembali variabel optimal yang disarankan. Hasil
prediksi solusi opimum dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Hasil Prediksi Solusi Optimum
SE
Parameter
Prediksi
Pred
Lama Bakar (Menit) 91,8833 3,93
Kadar Air (% bb)
12,8391 0,29
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Prediksi
Terendah
83,39
12,22

Prediksi
Tertinggi
100,38
13,46

Tabel 4.5 menunjukkan nilai prediksi terendah respon lama
bakar sebesar 83,39 menit dan prediksi tertinggi sebesar 100,38
menit. Nilai prediksi terendah respon kadar air sebesar 12,22 (%
bb) dan prediksi tertinggi sebesar 13,46 (% bb). Nilai optimum
respon lama bakar dan kadar air berada diantara nilai prediksi
sebagai batasan hasil verifikasi.
1.3 Verifikasi Kondisi Optimum Hasil Prediksi Model
Verifikasi model diperlukan untuk memastikan kondisi
optimum yang disarankan hasil komputasi memiliki respon sama
pada penelitian skala laboratorium. Apabila respon berbeda,
maka nilai respon hasil penelitian dibandingakan dengan nilai
minimum dan maksimum masing-masing respon. Adapun nilai
prediksi dan hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Nilai Prediksi dan Hasil Verifikasi
Param
Prediksi
Prediksi
Hasil
Prediksi
eter
Terendah
Tertinggi Verifikasi
Lama
Bakar
83,39
91,8833
100,38
95
(Menit)
Kadar
Air
12,22
12,8391
13,46
12,82
(% bb)

Selisih

Simpa
ngan

3,1167

3,28

0,0191

0,14

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil verifikasi lama bakar lebih tinggi
dari prediksi yaitu sebesar 95 menit dengan selisih 3,1167 dan
simpangan sebesar 3,28%. Lama bakar memiliki kesesuaian
sebesar 96,72% dari nilai prediksi lama bakar. Hasil verifikasi
kadar air lebih rendah dari prediksi yaitu sebesar 12,82 (% bb)
dengan selisih 0,0191 dan simpangan sebesar 0,14%. Kadar air
memiliki kesesuaian sebesar 99,86% dari nilai prediksi kadar air.
Perbedaan antara nilai prediksi dan hasil verifikasi dari kedua
respon masih berada di antara prediksi terendah dan prediksi
tertinggi, sehingga masih dapat diterima dengan selang
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kepercayaan 95%. Lama bakar dan kadar air memiliki nilai
simpangan kurang dari 5%, artinya hasil lama bakar dan kadar
air telah sesuai dengan prediksi RSM. Secara keseluruhan hasil
verifikasi masih berada dalam range prediksi, sehingga dapat
dikatakan model RSM menunjukkan nilai respon yang optimal
dan hasil verifikasi telah memenuhi syarat berdasarkan hasil
prediksi RSM.
1.4 Perbandingan Dupa Terpilih dengan Kontrol
Dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa original dilakukan
analisis lama bakar, kadar air dan organoleptik. Analisis
organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring dan
dianalisa menggunakan uji friedman. Uji hedonik digunakan
untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap dupa.
Dupa solusi terbaik dengan proporsi serbuk limbah biji pala 75%,
serbuk kamboja kuning 75% dan lama pencelupan 120 detik.
Dupa kontrol yang digunakan yaitu dupa yang ada dipasaran
dengan merk “Gunung Kawi”. Dupa original yaitu dupa asli yang
belum ditambahkan parfum. Ketiga sampel yang digunakan
memiliki ukuran yang sama yaitu panjang 32 cm dan diameter 4
mm.
1.4.1 Analisis Kadar Air
Analisis kadar air dilakukan pada solusi terbaik, kontrol dan
dupa original. Kadar air dupa solusi terbaik sebesar 12,82 (% bb).
Kadar air dupa kontrol sebesar 13,31 (% bb). Kadar air dupa
original sebesar 13,18 (% bb). Hasil kadar air ketiga sampel dapat
dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Kadar Air
Sampel
Solusi Terbaik
Kontrol
Original

Kadar Air (% bb)
12,82
13,31
13,45
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Pada Tabel 4.7 Menunjukkan bahwa kadar air terendah
yaitu pada dupa solusi terbaik sebesar 12,82 (% bb). Kadar air
tertinggi yaitu pada dupa original sebesar 13,45 (% bb). Kadar air
dupa dipengaruhi oleh jenis bahan baku dan jenis perekat yang
digunakan. Pada dupa solusi terbaik menggunakan perekat yang
cukup banyak yaitu 1:1 dengan bahan baku. Selain itu salah satu
bahan pada dupa solusi terbaik adalah kamboja kuning, dimana
kamboja kuning memiliki getah sehingga mampu menambah
perekat pada dupa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maryono
dkk. (2013), kadar air dipengaruhi oleh jenis bahan baku, jenis
perekat dan metode pengujian yang digunakan. Kadar air yang
rendah dapat menghasilkan lama bakar yang lebih lama (Tabel
4.8). Semakin rendah kadar air maka nilai kalor dan daya
pembakaran akan semakin tinggi, sehingga pembakaran dupa
akan sempurna dan sebaliknya semakin tinggi kadar air maka
nilai kalor dan daya pembakaran akan semakin rendah sehingga
pembakaran dupa tidak sempurna bahkan bisa mati. Pada
umumnya kadar air yang tinggi akan menurunkan nilai kalor dan
laju pembakaran karena panas yang diberikan digunakan terlebih
dahulu untuk menguapkan air yang terdapat pada dupa (Maryono
dkk., 2013).
1.4.2 Analisis Lama Bakar
Analisis lama bakar dilakukan pada solusi terbaik, kontrol
dan dupa original. Lama bakar dupa solusi terbaik yaitu 95 menit.
Lama bakar dupa kontrol yaitu 63 menit. Lama bakar dupa
original yaitu 58 menit. Hasil lama bakar ketiga sampel dapat
dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Hasil lama bakar
Sampel
Lama Bakar (Menit)
Solusi terbaik
95
Kontrol
63
Original
58
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Pada Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa lama bakar tertinggi
yaitu pada dupa solusi terbaik sebesar 95 menit. Lama bakar
terendah yaitu pada dupa original sebesar 58 menit. Sampel
solusi terbaik memiliki kepadatan yang lebih kompak dari pada
kontrol dan original sehingga memiliki lama bakar yang paling
lama. Kepadatan dupa dipengaruhi oleh jumlah perekat yang
digunakan. Pada dupa solusi terbaik menggunakan perekat
denga perbandingan 1:1 dengan bahan baku. Selain itu salah
satu bahan pada dupa solusi terbaik adalah kamboja kuning,
dimana kamboja kuning memiliki getah sehingga mampu
menambah perekat pada dupa. Kandungan kimia getah kamboja
kuning yaitu damar dan asam plumeria C10H10O5 (oxymethyl
dioxykaneelzuur) (Vinaliza dkk., 2014). Penggunaan perekat
yang semakin tinggi maka dupa memiliki kerapatan yang semakin
tinggi (Maryono dkk., 2013). Sehingga dengan semakin kompak
dan padat dupa maka lama bakar dupa akan semakin tinggi. Hal
ini sesuai dengan Usmiati dkk. (2015), semakin kompak dan
padat produk dupa maka rongga tempat penetrasi oksigen akan
semakin sempit atau semakin berkurang dan bara api dapat
menjalar karena adanya persinggungan bahan-bahan dalam
dupa. Lama bakar yang tinggi memiliki kadar air yang rendah.
Semakin rendah kadar air dupa maka dupa semakin padat dan
kompak sehingga dalam satuan panjang yang sama lama bakar
akan semakin tinggi. Hal ini dimungkinkan bahwa dupa yang
padat dan keras memiliki rongga penetrasi oksigen yang semakin
kecil sehingga penjalaran api semakin lama dan lama bakar akan
tinggi.
1.4.3 Analisis Organoleptik
a. Aroma Sebelum Dibakar
Rerata penilaian konsumen terhadap aroma sebelum dibakar
yaitu dupa solusi terbaik sebesar 4,67 (suka), dupa kontrol
sebesar 6,67 (amat sangat suka) dan dupa original sebesar 3
(agak tidak suka) (Lampiran 10). Perhitungan uji friedman aroma
sebelum dibakar (Lampiran 11) menunjukkan bahwa aroma
sebelum dibakar dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa
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original berpengaruh nyata (α = 0,05). Jumlah rangking kesukaan
aroma sebelum dibakar terhadap dupa solusi terbaik, dupa
kontrol dan dupa original dapat dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Jumlah Ranking Aroma Sebelum Dibakar

Sampel
Solusi Terbaik
Kontrol
Original

Jumlah Ranking
6
9
3

Notasi
a
b
a

Keterangan: notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata α = 0,05
(Zh=4,8)

Pada Tabel 4.9 diketahui jumlah rangking tertinggi pada
dupa kontrol sebesar 9, kemudian dupa solusi terbaik sebesar 6
dan terendah dupa original sebesar 3. Dupa kontrol memiliki
aroma sebelum dibakar yang tertinggi sehingga amat sangat
disukai. Hal ini karena aroma sebelum bakar sangat wangi dan
tajam dengan penggunaan parfum sintesis yang tepat. Dupa
solusi terbaik memiliki aroma sebelum dibakar yang disukai. Hal
ini karena aroma sebelum dibakar memiliki aroma khas dari pala
dan tidak menyengat. Penggunaan aroma pada dupa solusi
terbaik dengan mengencerkan minyak biji pala dengan alkohol.
Menurut Panda (2010) penggunaan alkohol menjadi pelarut
parfum yang ideal, dengan bau halus dan dapat menyatu dengan
bahan pewangi dengan baik. Alkohol memiliki titik didih 78ºC
yang tidak terlalu mudah menguap sehingga memungkinkan
penguapan yang baik pada parfum. Dupa original memiliki aroma
sebelum dibakar agak tidak disukai. Hal ini dikarenakan dupa
original tidak ditambahkan pewangi.
b. Aroma Setelah Dibakar
Rerata penilaian konsumen terhadap aroma sebelum dibakar
yaitu dupa solusi terbaik sebesar 3 (agak tidak suka), dupa
kontrol sebesar 6 (sangat suka) dan dupa original sebesar 1,33
(sangat tidak suka) (Lampiran 12). Perhitungan uji friedman
aroma sebelum dibakar (Lampiran 13) menunjukkan bahwa
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aroma sebelum dibakar dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan
dupa original berpengaruh nyata (α = 0,05). Jumlah rangking
kesukaan aroma setelah dibakar terhadap dupa solusi terbaik,
dupa kontrol dan dupa original dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Jumlah Ranking Aroma Setelah Dibakar

Sampel
Solusi Terbaik
Kontrol
Original

Jumlah Ranking
6
9
3

Notasi
a
b
a

Keterangan: notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata α = 0,05
(Zh=4,8)

Pada Tabel 4.10 diketahui jumlah rangking tertinggi pada
dupa kontrol sebesar 9, kemudian dupa solusi terbaik sebesar 6
dan terendah dupa original sebesar 3. Dupa kontrol memiliki
aroma setelah dibakar yang tertinggi sehingga sangat disukai.
Hal ini karena aroma setelah bakar sangat wangi dan tajam
dengan penggunaan parfum sintesis yang tepat. Dupa solusi
terbaik memiliki aroma setelah dibakar agak tidak disukai. Hal ini
dikarenakan aroma setelah dibakar tidak beraroma khas pala
namun terdapat aroma yang menyengat atau pedas. Minyak pala
memiliki aroma yang khas dan berbau pedas (Al-Jumaily et al.,
2012). Senyawa yang memberikan aroma khas dan menyengat
yaitu meristisin dan elimicin. Senyawa tersebut merupakan
komponen yang tergolong sebagai eter aromatik yang
mempunyai sifat halusinasi (jika konsumsinya berlebihan) dan
perasaan mengantuk atau merangsang tidur (Suprihatin dkk.,
2012). Sehingga dupa solusi terbik sesuai untuk aromaterapi
karena mampu memberikan rileksasi dan merangsang tidur.
Dupa original memiliki aroma sebelum dibakar yang sangat tidak
disukai. Hal ini karena dupa original tidak ditambahkan pewangi
sehingga aroma setelah dibakar yaitu aroma pembakaran kayu.
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c. Warna
Rerata penilaian konsumen terhadap warna yaitu dupa solusi
terbaik sebesar 5 (suka), dupa kontrol sebesar 5,67 (sangat suka)
dan dupa original sebesar 4,33 (netral) (Lampiran 14).
Perhitungan uji friedman warna (Lampiran 15) menunjukkan
bahwa warna dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa original
tidak berpengaruh nyata (α = 0,05). Jumlah rangking kesukaan
warna terhadap dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa
original dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Jumlah Ranking Warna

Sampel
Solusi Terbaik
Kontrol
Original

Jumlah Ranking
6
8,5
3,5

Pada Tabel 4.11 diketahui jumlah rangking tertinggi pada
dupa kontrol sebesar 8,5, kemudian dupa solusi terbaik sebesar
6 dan terendah dupa original sebesar 3,5. Dupa kontrol sangat
disukai karena menggunakan pewarna buatan sehingga lebih
menarik. Warna stik bambu dan warna media pembakaran yang
berbeda yaitu stik bambu bewarna merah dan media bewarna
hitam. Dupa solusi terbaik disukai karena dupa memiliki warna
coklat yang alami dari bahan yang digunakan. Serbuk pala yang
digunakan memiliki warna coklat sehingga dupa yang dihasilkan
bewarna coklat. Dupa original memiliki warna yang masih dapat
diterima atau agak suka. Hal ini karena dupa original bewarna
putih kecoklatan. Hal ini sesuai dengan Raut et al. (2011), bahan
yang digunakan untuk pembuatan dupa yaitu serbuk cendana,
serbuk arang dan serbuk kayu yang memiliki warna coklat
maupun hitam. Pada umumnya dupa memiliki warna coklat.
Warna dupa disesuaikan dengan selera konsumen dengan
memberikan warna buatan akan lebih menarik. Warna ketiga
sampel dupa dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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(A)

(B)

(C)

Gambar 4.3 Warna Sampel Dupa (A) Solusi Terbaik (B) Kontrol (C)
Original

d. Tekstur
Rerata penilaian konsumen terhadap tekstur yaitu dupa solusi
terbaik sebesar 4,67 (suka), dupa kontrol sebesar 5,3 (suka) dan
dupa original sebesar 4,67 (suka) (Lampiran 16). Perhitungan uji
friedman tekstur (Lampiran 17) menunjukkan bahwa tekstur
dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa original tidak
berpengaruh nyata (α = 0,05). Jumlah rangking kesukaan tektur
terhadap dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan dupa original
dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Jumlah Ranking Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur

Sampel
Solusi Terbaik
Kontrol
Original

Jumlah Ranking
5,5
7
5,5

Pada Tabel 4.12 diketahui jumlah rangking tertinggi pada
dupa kontrol sebesar 7, kemudian dupa solusi terbaik sebesar 5,5
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dan terendah dupa original sebesar 5,5. Dupa kontrol, dupa solusi
terbaik dan dupa original memiliki tektur yang hampir sama atau
tidak berbeda nyata dan disukai konsumen. Tektur ketiga sampel
sangat padat dan tidak mudah rapuh apabila ditekan. Hal ini
sesuai bahwa dupa yang baik yaitu kaku atau keras sehingga
tidak mudah patah (Morita, 2006). Tektur dari dupa dipengaruhi
oleh bahan perekat yang digunakan. Semakin banyak bahan
perekat maka dupa akan semakin padat dan teksturya keras
sehingga kuat tidak mudah patah.
1.4.4 Rangkuman Hasil Analisis
Hasil analisis pada dupa solusi terbaik, dupa kontrol dan
dupa original terhadap kadar air, lama bakar dan organoleptik
(aroma sebelum dibakar, aroma setelah dibakar, warna dan
tekstur). Rangkuman hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Analisis
Analisis
Solusi Terbaik
Lama Bakar (Menit)
95*
Kadar Air (% bb)
12,82*
Organoleptik
Aroma sebelum
6
dibakar (∑ rangking)
Aroma setelah
6
dibakar (∑ rangking)
Warna (∑ rangking)
6
Tektur (∑ rangking)
5,5
Keterangan: *memiliki nilai terbaik

Kontrol
63
13,31

Original
58
13,45

9*

3

9*

3

8,5*
7*

3,5
5,5

Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dupa solusi terbaik
memiliki lama bakar yang paling tinggi dan kadar air yang paling
rendah. Semakin rendah kadar air dupa maka dupa semakin
padat dan kompak sehingga lama bakar akan semakin tinggi. Hal
ini dimungkinkan bahwa dupa yang padat dan keras memiliki
rongga penetrasi oksigen yang semakin kecil sehingga
penjalaran api semakin lama dan lama bakar akan tinggi. Hal ini
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sesuai dengan Usmiati dkk. (2015), semakin kompak dan padat
produk dupa maka rongga tempat penetrasi oksigen akan
semakin sempit atau semakin berkurang dan bara api dapat
menjalar karena adanya persinggungan bahan-bahan dalam
dupa. Namun dari analisis organoleptik dupa solusi terbaik
kurang dari dupa kontrol. Dupa solusi terbaik memiliki aroma
setelah dibakar agak tidak disukai. Hal ini dikarenakan aroma
setelah dibakar tidak beraroma khas pala namun terdapat aroma
yang menyengat. Minyak pala memiliki aroma yang khas dan
berbau menyengat (Al-Jumaily et al., 2012). Senyawa yang
memberikan aroma khas dan menyengat yaitu meristisin dan
elimicin yang mampu merangsang tidur sehingga cocok untuk
aromaterapi.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian kondisi optimal dupa dengan
proporsi serbuk limbah biji pala 75%, proporsi serbuk kamboja
kuning 75% dan lama pencelupan minyak pala 120 detik yang
memiliki lama bakar 95 menit dan kadar air 12,82 (% bb).
Penilaian kesukaan konsumen untuk aroma dupa sebelum
dibakar suka (4,67), warna suka (5), tekstur suka (4,67) dan
aroma setelah dibakar agak tidak suka (3).
5.2 Saran
Perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan minyak
pala sebagai aroma dupa agar tidak menghasilkan aroma yang
pedas saat dibakar. Sebaiknya parfum yang digunakan
menggunakan aroma bunga dengan media dupa dari limbah
destilasi biji pala. Selain itu juga perlu adanya penelitian
mengenai dampak dari pembakaran dupa dari limbah destilasi
pala.

47

48

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2017. Incense. https://en.wikipedia.org/wiki/Incense.
Diakses pada tanggal 21 Juni 2017.
Alegantina, S dan Mutiatikum, D. 2009. Pengaruh dan Potensi
Pala Myristica fragransi. Kefarmasian Indo. Vol. 1(2): 6470.
Al-Jumaily, E and Al-Amiry, M. H. A. 2012. Extraction an
Purification of Terpenes from Nutmeg (myristica
fragrans). Journal f Al-Nahrain University. Vol. 15(3):
151-160.
Andari, N. 2017. Pembuatan Dupa Limbah Penyulingan Pala
(Kajian Pengenceran dan Lama Pencelupan). Skripsi.
Jurusan Teknologi Industri Pdertanian Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
Arpi, N, Satriana dan Kiki, R. 2013. Ekstraksi Oleoresin dan
Limbah Penyulingan Pala Menggunakan Ultrasionik.
Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. Vol. 9(4): 180-187.
Bas, D and Boyaci, I. 2007. Modeling and Optimization I:
Usability of Response Surface Methodology. Jurnal of
Food Engineering. Vol. 78(3): 836-845.
BSN (Badan Standarisasi Nasional). 2006. SNI Minyak Pala.
BSN Jakarta.
Bustaman, S. 2008. Prospek Pengembangan Minyak Pala
Banda sebagai Komoditas Ekspor Maluku. Jurnal
Litbang Peranian. Vol. 27(3): 93-98.
Chang Lin, T. Krishnaswamy, G and David, S. C. 2008. Incense
Smoke: Clinical, Structural and Molecular Effects on
Airway Disease. Biomed Central. USA.
Djafar, F, Dani, M dan Asri, G. 2010. Pengaruh Ukuran Partikel,
SF Rasio dan Waktu Proses terhadap Rendemen pada
Hidrodistilasi Minyak Jahe. Jurnal Hasil Penelitian
Industri. Vol. 23(2):47-54.
49

Farooque, A, Mazumder, A, Shambhawee, S and Mazumder, R.
2012. Review on Plumeria Acuminata. Internasional
Jurnal of Research in Pharmacy and Chemistry. Vol. 2(2):
2231-2781.
Gaspersz, V. 1992. Teknik Analisis
Percobaan. Tarsito. Bandung.

dalam Penelitian

Hidayati, N, Hanifia, I dan Efani, S. 2015. Penyulingan Minyak
Biji Pala: Pengaruh Ukuran Bahan, Waktu dan Tekanan
Penyulingan Terhadap Kualitas dan Rendemen Minyak.
Simposium Nasional RAPI. Vol. 14: 1412-9612.
Julianto, T. 2016. Minyak Atsiri Bunga Indonesia. Deepublish.
Yogyakarta.
Kapelle, I dan Marsela, L. 2014. Isolasi Trimiristin dari Biji Pala
dan Sintrsis Metilester Menggunakan Katalis
Heterogen. Ind.J.Chem. Res. Vol. 2: 160-165.
Kenkel, J. 2003. Analytical Chemistry for Technicians 3rd
Edition. CRC Press LLC. Boca Raton.
Kumari, S, Mazumder, A and Bhattacharya, S. 2012. In-Vitro
Antifungal Activity of The Essential Oil of Flowers of
Plumeria alba Linn. (Apocynaceae). International Jurnal
of PharmTech Research. Vol. 4(1):208-212.
Lailiyana. 2012. Analisis Kandungan Zat Gizi dan Uji Hedonik
Cookies Kaya Gizi pada Siswi SMPN 27 Pekanbaru
Tahun 2012. Tesis. Program Studi Ilmu Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia.
Maryono, Sudding dan Rahmawati. 2013. Pembuatan dan
Analisis Mutu Briket Arang Tempurung Kelapa Ditinjau
dari Kadar Kanji. Jurnal Teknik Kimia. Vol. 14(1): 74-83.
Masyithah, Z. 2006. Pengaruh Volume dan Konsentrasi
Pelarut pada Isolasi Trimiristin dari Limbah Buah Pala.
Jurnal Teknologi Proses. Vol. 5(1): 64-67.

50

Montgomery, D. 2009. Design Analysis of Experiment 5th
Edition. John Willey and Sons. Arizona.
Montgomery, D, Myers, R and Anderson-Cook, M. 2015.
Response Surface Methodology Process and Product
Optimizion using Design Experiments 2nd Edition.
John Wiley & Sons. New York.
Morita, K. 2006. The Book of Incense: Enjoying The
Traditional Art of Japanese Scents. Kodansha
International. Tokyo.
Mulyana, Y, Sohadi, W, Fika dan Inayah. 2011. Efek Aroma
Terapi Minyak Esensial Mawar (Rosa domacena Mill)
Terhadap
Jumlah
Bakteri
Udara
Ruangan
Berpendingin. Jurnal Medika Planta. Vol. 1(4): 49-58.
Myers, R, Dougglas, M and Christine, A. 2016. Response
Surface
Methodology:
Process
and
Product
Optimization Using Designed Experiments Fourth
Edition. John Willey & Sons, Inc. New Jersey.
Nurdjannah, N. 2007. Teknologi Pengolahan Pala. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
IPB. Bogor.
Panda, H. 2010. Perfumes and Flavours Technology
Handbook. Asia Pacific Business Press Inc. Delhi.
Pavia, Donald, L, Gary, M, George, S, Kritz, and Randall. (2006).
Introduction to Organic Laboratory Techniques (4th
Ed.). Thomson Brooks/Cole.
Ramya, H, Palanimuthu, V and Dayanandakumar, R. 2013.
Patchouli in Fragrances-Incense Stick Production from
Patchouli Spent Charge Powder. CIGR Journal. Vol.
15(1): 187-193.
Raut, A, Anisha, N, Polshettiwar and Kuchekar. 2011.
Preparation and Evaluation of Antimicrobial Herbal
based Incense Stick for Fumigation against infectious
51

bacteria. Jurnal of Chemical
Research. Vol. 3(4): 707-712.

and

Pharmaceutical

Rodianawati, I, Pudji, H and Nur, C. 2015. Nutmeg’s (Myristica
fragrans Houtt) Oleoresin: Effect of Heating to
Chemical Compositions and Antifungal Properties.
Procedia Food Science. Vol. 3: 244-254.
Rukmana, Suryo, P dan Ahmad, T. 2015. Pemanfaatan
Cangkang Biji Pala Sebagai Briket dengan Proses
Pirolisis. Jurnal Rekayasa Proses. Vol. 9(2): 10-16.
Sipahelut, S. 2012. Karakteristik Kimia Minyak Daging Buah
Pala (Myristica fragrans Houtt) Melalui Beberapa Cara
Pengeringan dan Distilasi. Jurnal Agroforestri. Vol. 7(1):
59-64.
SNI (Standar Nasional Indonesia) No. 2388-2006. Minyak Pala.
Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Sukardi, Axnessya, R, Maimunah, H dan Arie, F. 2014.
Penerapan PEF (Pulsed Electric Field) pada Ekstraksi
Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut (Citrus hystric D.C)
dengan Metode Destilasi Air dan Uap (Kajian Jenis
Perlakuan Pendahuluan Bahan dan Lama Waktu
Pulsed Electric Field). Skripsi. Jurusan Teknologi Industri
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Brawijaya Malang.
Suphamityotin, P. 2011. Optimizing Enzymatic Extraction of
Cereal Milk Using Response Surface Methodology.
Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol.
33(4): 389-395.
Suprihatin, Ketaren, S, Ngudiwaluyo, S, dan Friyadi. 2012.
Isolasi Miristisin dari Minyak Pala (Myristica fragrans)
dengan Metode Penyulingan Uap. Jurnal Teknologi
Industri Pertanian. Vol. 17(1):23-28.
Suwandi. 2016. Outlook Pala Komoditas Pertanian Subsektor
Perkebunan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
Jakarta.
52

Taufik, Y. 2015. Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014.
Direktorat Jendral Hortikultura Kementrian Pertanian.
Jakarta.
Trubus. 2009. Minyak Atsiri. Trubus Info Kit 07:137-148. PT.
Trubus Swadaya, Depok.
Usmiati, S, Nanan, N dan Sri, Y. 2015. Limbah Penyulingan
Sereh Wangi Dan Nilam Sebagai Insektisida Pengusir
Lalat Rumah (Musca domestica). Teknik Industri
Pertanian. Vol. 15(1):10-16.
Vinaliza, Tuti, W dan Dolih, G. 2014. Pembuatan dan Uji
Aktivitas Sediaan Obat Nyamuk Elektrik dari Bunga
Plumeria acuminate W.T ait. Jurnal of Pharmaceutical
Science and Technology. Vol. 3(2): 15-21.
Wiratmaja, I. 2010. Pengujian Karakteristik Fisika Biogasoline
Sebagai Bahan Bakar Alternatif Pengganti Bensin
Murni. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin. Vol. 4(2): 145-154.
Wrasiati, L, Amna, H dan Dewa, A. 2011. Kandungan Senyawa
Bioaktif dan Karakteristik Sensoris Ekstrak Simplisia
Bunga Kamboja (Plumeria sp.). Jurnal Biolog. Vol. 15(2):
39-43.
Zaheer, Z, Konale, A, Patel, K, Subur, K and Farooqui, M. 2010.
Plumeria Rubra Linn.: An Indian Medicial Plant.
International Journal of Pharmacy & Therapeutics. Vol.
1(2): 116-119.
Zhoa, Q, Kennedy and Wang, X. 2011. Optimization of
Ultrasonic Circulation Extraction of Polysaccharides
from Asparagus Officinalis Using Response Surface
Methodology. International Journal of Biological
Macromolecules. Vol. 49(1): 181-187.

53

54

